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خالل افتتاحية العدد السابق في أيلول ٢٠٠٦، ركز البنك الدولي وبكل فخر على وجودنا املستمر في ومن أجل دعم الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام ١٩٩٣. 
وخالل تلك الفترة، استخدم البنك ما يزيد عن ٥١٠ ماليني دوالر أمريكي من موارده لتمويل مشاريع في األراضي الفلسطينية. وقد خلقت هذه املشاريع املئات 
من فرص العمل ودعم ما يزيد عن ٣,٥٠٠ مشروع بنية حتتية، وبناء ١,٧٠٠ صف دراسي، وإعادة تأهيل أو بناء ٦٠٠ مرفق صحي، ومتديد خطوط مياه وصرف 
صحي بطول يزيد عن ٧٥٠كم، وإعادة تأهيل ١,٣٠٠ كم من الطرق، وخالل االنتفاضة، أدت هذه املشاريع أيضا إلى مساعدة ٧٠٠,٠٠٠ طفل في االلتحاق 

باملدارس ومساعدة ٢٢٠,٠٠٠ طالب على التخرج من املرحلة الثانوية. 

لكن التحدي الذي مثل وما زال ميثل أمامنا هو احلاجة ملزيد من العمل ليس فقط في مجال املساعدة في تزويد اخلدمات االقتصادية واالجتماعية إلى الشعب 
الفلسطيني بل أيضا في دعم املؤسسات القابلة للحياة والتي ميكن أن تسير أو تدفع عجلة التنمية االقتصادية واالكتفاء الذاتي. 

وخالل زيارته األخيرة إلى األراضي الفلسطينية، قام السيد خوان خوزيه دبوب املدير التنفيذي في البنك الدولي بترجمة التزاماتنا للقيام مبزيد من العمل عبر توقيع 
ثالث اتفاقيات ملشاريع جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى ٢٥ مليون دوالر أمريكي. واملشاريع الثالثة هي: مشروع اخلدمات البلدية وإعادة التأهيل الطارئ – املرحلة 

الثانية، ومشروع املنظمات غير احلكومية الفلسطينية – املرحلة الثالثة، والتمويل اإلضافي ملشروع التنمية املجتمعية املتكاملة احلالي التابع للبنك الدولي. 

تسعى هذه املشاريع إلى دعم عملية الوصول إلى اخلدمات االجتماعية واالقتصادية األساسية في التجمعات السكانية الفقيرة واملهمشة في الضفة الغربية وغزة، 
مبا يتضمن جمع النفايات الصلبة، وإضاءة الشوارع وخدمات الصرف الصحي والكهرباء. وستوفر هذه املشاريع أيضا فرص عمل مؤقتة إلى العاطلني عن العمل 
الفلسطينيني، واملساعدة في استمرارية اآلليات املوثوقة في مجال تزويد اخلدمات االجتماعية الطارئة. وفي نفس الوقت، فقد مت بناء وهيكلة هذه املشاريع بطريقة 

تضمن بناء قدرات املجتمعات احمللية عبر خلق فرص العمل واملبادرات التي توفر األسس نحو استدامة طويلة األمد لهذه اخلدمات. 

وترفع هذه املشاريع الثالثة من رصيد البنك الدولي إلى ١١ برنامجا نشطا بقيمة ما يقرب من ١١٧ مليون دوالر أمريكي من منح البنك الدولي. إضافة إلى ذلك 
أعلن املدير التنفيذي للبنك الدولي خالل زيارته عن قرار مجلس إدارة البنك الدولي بتوفير مبلغ إضافي بقيمة ٥٠ مليون دوالر أمريكي ملشاريع مستقبلية ملساعدة 

الشعب الفلسطيني. 

إن الطريق أمامنا صعب ومصيري ويتوجب على البنك الدولي واملؤسسات األخرى أن تستمر في بذل اجلهود قدر املستطاع لضمان أن ال يعاني الشعب الفلسطيني 
عبر فترات من عدم االستقرار والنزاع. واألهم من ذلك فانه يتوجب علينا التركيز على اجلائزة – أال وهو هدف بناء هياكل ومؤسسات فلسطينية دائمة ومستدامة 
توفر اخلدمات إلى الشعب وإدارة برنامج تنمية اقتصادية ضروري جدا. وسينجح هذا البرنامج فقط إذا ما مت بناؤه على أسس حكم واضحة وشفافة، وحرية حركة 

وتنقل للناس والبضائع وفي ظل اقتصاد مفتوح يستطيع أن يعقد صفقات جتارية مع كافة جيرانه والعالم أجمع. 
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 www.worldbank.org/ps

احلكومية غير املنظمات  وأداء  دور  الدولي للبنك  احلديثة  الدراسة تبحث
والزراعة. التعليم الصحة، – قطاعات ثالثة في خدمات كمزودة الفلسطينية
حتديد احلكومية، مع غير املنظمات عمل حول معلومات منهجية وهي توفر
تزويد في مجال مساهمتها لتحسني أساليب واقتراح والضعف، مكامن القوة

االجتماعي-االقتصادي. اإلمناء وعملية اخلدمات

وبدايات   ٢٠٠٤ عام أواخر في الدراسة بهذه القيام إلى املبادرة وجاءت
فيها الفلسطينيون  يواجه كان زمنية حقبة مع تزامنت حيث  ،٢٠٠٥ عام
وعدم االستقرار املتعثرة السالم عملية فيها مبا الصعبة، التحديات العديد من
وشح الفرد لدخل متناقصة ومستويات حادا، ركودا يعاني واقتصاد السياسي،
اجلهات من التمويل على االعتماد وتيرة تصاعد إلى أدى مما املالية  املوارد
أعلى أحد من كمستفيدين تصنيف الفلسطينيني إلى أدى الذي األمر املانحة،
هذه الفترة ذلك، رافق من وبالرغم للفرد. الرسمية املساعدة التنموية مستويات
غزة عن الوشيكة اإلسرائيلية ”االنفصال“ األمل الذي ارتبط بعملية من درجة
اجلهات من  املساهمات  مستويات تعزيز وفرص الغربية، الضفة من وأجزاء
هذا وفي االقتصادي. البناء إعادة عملية في اخلاص القطاع ومستثمري املانحة
التنمية إلعداد خطة التشاور عملية تقود الفلسطينية السلطة السياق، كانت

متوسطة األمد.

املجلس التشريعي الفلسطيني انتخابات في حماس حركة فوز وبعد اليوم، أما
املستقبل  فان جتاه ذلك، الدولي الفعل ورد ٢٠٠٦ عام من الثاني كانون شهر في
املدى أو املنظور في املستقبل األقل على سوادا أكثر يبدو واالقتصادي السياسي
توفر ألنها عالقة ومهمة ذات الدراسة هذه نتائج ستبقى ذلك، ومع القصير.
في احلكومية غير املنظمات ستواجه التي والفرص القيود لقضايا أعمق فهما

تزويد أنظمة فيه اقتربت املرء. ففي زمن يتخيله أي سيناريو ظل
تتعزز الشلل، حالة إلى الفلسطينية  للسلطة  التابعة اخلدمات
الفلسطينية احلكومية املنظمات غير مدى قدرة حول االفتراضات
وطأة من الدراسة هذه نتائج تخفف  أن أمل  على الدور، هذا لعب على
غير املنظمات منح  إلى أيضا الدراسة هذه وتهدف الواقعية. غير  التوقعات
تواجهها، ولتقييم التي والقيود باإلجنازات للتفكير فرصة الفلسطينية احلكومية
توجيهات الدراسة توفر وأخيرا، املتغيرة. الظروف للتأقلم مع األفضل السبل
تطوير إلى الهادفة  األساليب حول املانحة واجلهات  الفلسطينية السلطة إلى 

اخلدمات.   تزويد عملية لدعم منهجية توجهات أكثر

دراسة -١ دراستني: طريق عن هذه الدراسة معظم أجزاء بيانات جتميع مت لقد
فلسطينية  حكومية غير منظمة  ٧٨ تشمل احلكومية غير املنظمات حول 
والدراسة بهم. اخلاصة اخلدمات تزويد مرافق من مختار مسجلة وعدد مستقلة
حول  الدراسة مع نتائج الضروري التعامل ومن ٣٠٠ أسرة. مسح تشمل الثانية
احملدود احلجم إلى بالنظر فقط مؤشرات توفر أنها على احلكومية غير املنظمات

موضوع الدراسة: املعايير وتتضمن الدراسة. لعينة نسبيا

على تتركز الفلسطينية احلكومية غير املنظمات دور وأداء إن عملية مراجعة
وحتديدا املنظمات، بهذه اخلدمات اخلاصة تزويد لعملية الوظيفي اجلانب حتليل
ممارسات ج-  واإلدارة؛ املساءلة ممارسات ب- االستخدام؛ نظم أ- على:
هذه وتقوم املقاييس. ومراقبة هذه مقاييس اجلودة د- واملشاركة؛ االستهداف
الفلسطينية احلكومية غير املنظمات تواجه التي القيود مبراجعة أيضا الدراسة
مستوى إلى باإلضافة املانحة،  اجلهات  من التمويل إلى الوصول مجال  في

اآلخرين. احملليني والشركاء الفلسطينية السلطة مع التعاون

 ULEM*« ¡«œ√Ë —Ëœ
WOMOD�KH�« WO�uJ(« dOž

WŽ«—e�«Ë rOKF²�«Ë W×B�«  UŽUD� w�

4

٢٠
٠٧

ذار
آ



    ∫WO�Ozd�« ZzU²M�«
        

 ÍœËe�  l�  W½—UI*UÐ  WOMOD�KH�«  WO�uJ(«  dOž   ULEM*«  —Ëœ
 s¹dš¬  U�bš

تظهر هذه الدراسة أن دور املنظمات غير احلكومية الفلسطينية بالقياس مع 
مزودي خدمات آخرين يتفاوت بشكل واضح عبر وداخل كل من القطاعات 
الثالثة قيد الدراسة. وكما هو متوقع، فان الطلب على خدمات املنظمات غير 
احلكومية يتأثر بوفرة والتكلفة النسبية للقنوات البديلة لتزويد اخلدمات. 
عندما  الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات  خدمات  استخدام  يتم  ما  وغالبا 
تكون  وحيثما  ضعيفة،  قدرات  أو  محدودا  دورا  الفلسطينية  للسلطة  يكون 
الزراعة  قطاع  ويعتبر  عالية.  اخلاص  القطاع  من  خدمات  على  احلصول  تكلفة 
املجال األول حيث توفر املنظمات غير احلكومية الفلسطينية احلجم األكبر من 
خدماتها، ويلي ذلك قطاع التدريب املهني ومن ثم التعليم في رياض األطفال، 
وهي أقل وضوحا في قطاع الصحة. لكن عند النظر إلى داخل القطاعات، تبدو 
التي  أنها توفر خدمات محددة  الفلسطينية على  املنظمات غير احلكومية  هذه 
تكون غير متوفرة أو يصعب الوصول إليها، وبذلك استطاعت هذه املنظمات أن 

تطور بؤر تخصصات محددة. 

لإلحصاء  املركزي  واجلهاز  الصحة  وزارة  لبيانات  وطبقا  الصحة،  قطاع  وفي 
الفلسطيني، تشكل اخلدمات املقدمة من املنظمات غير احلكومية الفلسطينية 
ما نسبته ٢٩٪ و٣٢٪ من إجمالي مراكز الرعاية الصحية األساسية واألسرة في 
نسبته  ما  احلكومية  غير  املنظمات  تشكل  ذلك،  إلى  إضافة  بالتوالي.  املشافي 
٢٦٪ من املوارد البشرية العاملة في قطاع الصحة١. وتصل حصة املنظمات غير 
احلكومية الفلسطينية من متويل اجلهات املانحة إلى ٢٠٪ من مجموع التمويل 
إلى هذا القطاع، طبقا للتقارير. وفي نفس الوقت، وطبقا لنتائج هذه الدراسة، 
تصل حصة املنظمات غير احلكومية الفلسطينية من مجموع استفادة األسر من 
اخلدمات الصحية إلى ١١,٧٪ فقط فيما تشكل وزارة الصحة واألونروا ومزودي 
وفي  بالتوالي٢.  و١٦٪  و٢٤٪،   ،٪٤٦ نسبته  ما  اخلاص  القطاع  من  اخلدمات 
قطاع غزة حيث تشكل األونروا ما نسبته ٤٦٪ من إجمالي استخدام اخلدمات 
متدن  إلى مستوى  الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات  تهبط حصة  الصحية، 
يصل إلى ٨٪. لكن التقارير تشير إلى مستويات أعلى بكثير من ناحية االستفادة 
من خدمات املنظمات غير احلكومية التخصصية، مبا فيها إعادة التأهيل، واإلرشاد 
النفسي، والوعي والتدريب الصحي حيث تصل حصة هذه املنظمات إلى ١٩٪، 

و٢٥٪، و٢١٪ على التوالي من مجمل اخلدمات املستخدمة. 

غير  للمنظمات  التابعة  الصحية  اخلدمات  الستخدام  املتدني  املستوى  ويعزى 
حالة  (في  املجانية  واخلدمات  العمومي  الصحي  التأمني  توفر  إلى  احلكومية 
األونروا). لكن احلصة العالية للمنظمات غير احلكومية في مجال املرافق والطواقم 
العاملة واملوارد التي يتم إنفاقها في هذا القطاع تشير إلى مكامن قصور واضحة 

في مجال توزيع وتخصيص املوارد. 

وفي قطاع التعليم، حيث يتركز دور وزارة التربية والتعليم العالي على التعليم 
ما  الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات  تشكل  الرسمي،  والثانوي  األساسي 
نسبته ٢١٪ من خدمات رياض األطفال وتصل حصة القطاع اخلاص إلى ٧١٪. 
احلكومية  غير  واملنظمات  اخلاص  القطاع  من  كل  يشكل  املهني،  التعليم  وفي 
السلطة  حصة  تصل  فيما  اخلدمات  مجموع  من   ٪٢٥ نسبته  ما  الفلسطينية 

الفلسطينية إلى ٣٧٪. 

أما في قطاع الزراعة، فتصل حصة املنظمات غير احلكومية الفلسطينية إلى ما 
يقرب من ٥٣٪ من مجمل اخلدمات املزودة مقارنة بحصة السلطة الفلسطينية 
التي تصل إلى ٣٠٪ فيما تشكل حصة القطاع اخلاص ١٨٪. ويتماشى الدور 
احملدود للسلطة الفلسطينية في مجال اخلدمات الزراعية مع سياسة القطاع التي 
تشدد على دور السلطة الفلسطينية التنظيمي في هذا املجال بدل من تزويد 

اخلدمات. 
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احلكومية  غير  املنظمات  توفرها  التي  اخلدمات  أن  الدراسة  هذه  تبني 
في  الفقراء  قبل  من  متساو  بشكل  إليها  الوصول  يصعب  الفلسطينية 
أن  الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات  على  ويتوجب  الثالثة.  القطاعات 
جتبي رسوما لقاء اخلدمات التي توفرها، وبذلك، فعندما يجد الفقراء أنفسهم 
أمام خيار احلصول على نفس اخلدمات بأسعار أقل، فإنهم عادة ما يعزفون عن 
فان  وبالنتيجة،  الفلسطينية.  احلكومية  غير  املنظمات  من خدمات  االستفادة 
الدراسة تؤكد على أن اجلزء األكبر من املستفيدين من خدمات املنظمات غير 
مستويات  ذوي  األسر  من  هم  احلاالت  من  العديد  في  الفلسطينية  احلكومية 
أعلى من الدخل. وكما ذكر سابقا، تتفاوت مالمح املستفيدين من خدمات 
قيد  القطاعات  بني  ما  كبير  بشكل  الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات 

الدراسة. 

 ١,٤٠٠ دون  ما  الدخل  ذوي  من  الفقيرة  األسر  تشكل  الصحة،  قطاع  ففي 
شيكل إسرائيلي جديد في الشهر٣ ما نسبته ٤٠٪ من مجمل املستفيدين من 
خدمات املنظمات غير احلكومية الفلسطينية لكنها تشكل ٦٠٪ و٦٥٪ من 
األونروا  من  الصحية  واخلدمات  احلكومية  الصحية  اخلدمات  من  املستفيدين 
غير  املنظمات  قبل  من  املزودة  الصحية  اخلدمات  من  واملستفيدون  بالتوالي. 
احلكومية الفلسطينية مقسمون بشكل متساو بني سكان الريف وسكان املدن، 
ويبدو أن استخدام خدمات املنظمات غير احلكومية الفلسطينية يسير بشكل 

ثابت ومتساو بني املناطق الريفية واحلضرية. 

ومستويات  األطفال  رياض  في  األسر  مشاركة  بني  بسيط  ارتباط  ويوجد 
الدخل: وقد وصلت أدنى مستوى مشاركة (٢٠٪) في صفوف األسر ذوي 
مستويات دخل أقل من ٧٥٠ شيكل إسرائيلي جديد لكن النسبة ارتفعت إلى 
٢٨٪ بني الذين حتدثوا عن دخل أعلى من ٢,٠٠٠ شيكل إسرائيلي جديد. 
وتوفر املنظمات غير احلكومية الفلسطينية ما يقرب من ربع خدمات التعليم 
في رياض األطفال في املناطق الريفية لكن تنخفض هذه النسبة إلى ١٣٪ فقط 
في املراكز املدنية. وتأتي ما نسبته ٥٠٪ من األسر التي تستخدم خدمات رياض 

مراكز  حول  للبيانات  بالنسبة  الصحية  اإلدارة  معلومات  نظام  الصحة/  وزارة  إلى  أنظر   ١
املركزي  اجلهاز  وبيانات   ،(٢٠٠٤) املشافي  في  واألسرة  األساسية  الصحية  الرعاية 

لإلحصاء الفلسطيني حول بيانات املوارد البشرية (٢٠٠٥).  
وزارة  في  املساعدات  تنسيق  دائرة  من  لبيانات ٢٠٠٤  طبقا  انه  إلى  هنا  التنويه  يجدر   ٢
التخطيط، يأتي ما نسبته ٢٠٪ من إجمالي مساعدات التنمية الرسمية إلى الضفة الغربية 

وغزة عبر قنوات املنظمات غير احلكومية.  
أسرة  فان  اليوم،  في  أمريكي  أساس دخل ٢,١ دوالر  الفقر على  قياس خط  باستخدام    ٣
مكونة من ٦ أفراد حتتاج دخل يصل إلى ١,٧٠٠ شيكل إسرائيلي جديد في الشهر لكي 

تصنف على أنها ”فوق خط الفقر“.  
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األطفال التابعة إلى املنظمات غير احلكومية الفلسطينية من عائالت ذات دخل 
أقل من ١,٤٠٠ شيكل إسرائيلي جديد، كما هو احلال بالنسبة إلى ٤٧٪ من 

الذين يستفيدون من مزودي اخلدمات من القطاع اخلاص. 

وبشكل إجمالي، فان األسر التي تنتمي إلى مجموعة الذين يقل دخلهم عن 
مجموع  من  و٦٠٪  نسبته ٥٠٪  ما  تشكل  إسرائيلي جديد  ١,٤٠٠ شيكل 
ومن   --- بالتوالي  الزراعية  واخلدمات  املهني  التدريب  من  املستفيدين 
أيضا.  القطاعات  هذه  في  الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات  خدمات 
املنظمات غير  قبل  املزود من  املهني  التدريب  النساء في  وقد جاءت مشاركة 
أو  احلكومة  من  اخلدمات  هذه  مبزودي  مقارنة  واضح  بشكل  أعلى  احلكومية 

القطاع اخلاص. 

ومن ناحية سياسات االستهداف، أكدت املنظمات غير احلكومية الفلسطينية 
قطاع  في  فقط  الفقيرة  واألسر  املهمشة  املناطق  خدماتها  في  استهدفت  أنها 
في  و١١٪  الصحة  في   ٪١٠ بنسبة  مقارنة  املستطلعني  من   ٪٤٣) الزراعة 
التعليم). لكن حددت كافة املنظمات غير احلكومية الفلسطينية أن مستوى 
الدخل الفردي يعتبر معياراً مهمًا عند اختيار املستفيدين. إضافة إلى ذلك، مت 
ذكر في الكثير من األحيان أن املنظمات غير احلكومية الفلسطينية استهدفت 
واألطفال/ والشباب،  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  مثل  الهشة،  املجموعات 

النساء.
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أنها  على  الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات  بدت  عام،  وبشكل 
الفلسطينية  والسلطة  اإلدارية  هيئاتها  جتاه  العمودية“  ”باملساءلة  مهتمة 
واجلهات املانحة أكثر من ”املساءلة األفقية“ جتاه هيئاتها العمومية األوسع 
واملجتمعات احمللية التي يخدمون. وذكرت التقارير أن مستويات نشر وتعميم 
العامة ومجموعات  الهيئة  إلى أعضاء  واملالية  السنوية  تقاريرها  والكشف عن 
اجتماعات  انتظام  إلى  التقارير  احمللي كانت محدودة جدا. وأشارت  املجتمع 

أن  إلى  يشير  مما  املستوى  ذلك  على  املسؤوليات  مجال  والى  اإلدارة  مجالس 
في  بنشاط  منخرطة  الفلسطينية  احلكومية  غير  للمنظمات  اإلدارية  الهيئات 
احلكم واإلشراف على عمل منظماتها. لكن يبدو أن هنالك بعض الغموض 
الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات  هيكلية  إطار  في  املسؤول  الطرف  حول 
إلقرار التقارير املالية وعملية اختيار مدققي احلسابات مما يثير بعض القلق حول 
كفاية املنظمات غير احلكومية الفلسطينية في مجال الرقابة واإلشراف املالي. 

ومن ناحية أخرى، بينت الدراسة وجود مستوى صارم نسبيا من الرقابة وإعداد 
التقارير حول املشاريع املمولة عن طريق املنح – وان يكن بناء على طلب من 
اجلهات املانحة. وميكن وصف قدرات املنظمات غير احلكومية الفلسطينية في 
أنها  مجال فحص األثر األوسع خلدماتهم خارج األطر احملددة للمشاريع على 
أقل تطورا بشكل عام، حيث تدنت أيضا وبشكل كبير مستويات مشاركة 

املستفيدين في تصميم وتقييم برامج تزويد اخلدمات.     
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قبل  من  تدار  الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات  أن  حقيقة  من  بالرغم 
طواقم تتمتع مبهنية عالية، إال أن عمليات االختيار املستخدمة في توظيف 
أغلب  في  تنافسية  تكون  ال  الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات  مدراء 
األحيان وتفتقد إلى الشفافية – مما يعزز اإلدراك القائل بأن املنظمات غير 
ذلك،  إلى  إضافة  الصغيرة“.  ”النخبة  قبل  من  تدار  الفلسطينية  احلكومية 
وبالرغم من التقارير األخيرة التي حتدثت عن عمليات إضافية نحو الالمركزية 
في املنظمات غير احلكومية الفلسطينية، إال أن األمور الرئيسية ما زالت تخضع 
للمركزية القوية في صفوف أغلبية املنظمات غير احلكومية الفلسطينية التي 
خضعت للدراسة. ويوازي ذلك املرونة التي تتمتع بها الفروع واملرافق احمللية من 
خالل استحداث خطوط جديدة في تزويد اخلدمات األمر الذي يعزز استجابة 
املنظمات غير احلكومية الفلسطينية لالحتياجات احمللية. وقد لوحظ أيضا أن 
من  بكثير  حتظى  ال  الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات  في  العاملة  الطواقم 

الفرص للتدريب وتطوير املهارات.     
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وقد أكدت الدراسة على ضعف قدرات املنظمات غير احلكومية الفلسطينية 
املتسقة.  اجلودة  مقاييس  غياب  بسبب  وحتديدا  واألثر  اجلودة  مراقبة  في 
كافية  تشغيلية  بإجراءات  احلكومية  غير  املنظمات  تتمتع  حني  وفي  لذلك، 
ملتابعة األوضاع الصحية للمرضى وحتصيل الطلبة، أو متابعة التحويالت، إال أن 
املنظمات غير احلكومية الكبيرة فقط هي التي راقبت األثر طبقا ملعايير واضحة 
املعالم. وعند السؤال حول نتائج/أثر أعمالهم، أبدت املنظمات غير احلكومية 
الفلسطينية قدرات أفضل في إعداد التقارير حول العمليات واملخرجات بدل 
قبل  من  اخلدمات  مقاييس  مراقبة  قدرات  ضعف  أيضا  لوحظ  وقد  النتائج. 

املؤسسات املتخصصة في السلطة الفلسطينية. 

غير  املنظمات  خدمات  عن  املستفيدين  لرضا  اإلجمالي  املستوى  وجاء 
على  كبير  بشكل  يعتمد  تقييم  وهو  جدا،  عال  الفلسطينية  احلكومية 
الكفاءة واملهنية املدركة في طواقم املنظمات غير احلكومية وجودة موارد 
الصحة.  مجال  في  خاصة  الفلسطينية،  احلكومية  غير  املنظمات  ومرافق 
القطاع.  أساس  على  العام  االيجابي  التقييم  هذا  في  تفاوتا  وجود  تبني  لكن 
اخلدمات  حيال  أكبر  رضا  عن  املستفيدون  عبر  املهني،  التدريب  قطاع  ففي 
والقطاع اخلاص، حيث  الفلسطينية  السلطة  املقدمة من مزودي اخلدمات من 
ذكر ما نسبته ٢٥٪ من املستفيدين من برامج السلطة الفلسطينية أن التدريب 
ساعدهم في العثور على فرصة عمل مقارنة بنسبة ١٤٪ فقط من مجموع من 

حصلوا على التدريب من برامج املنظمات غير احلكومية الفلسطينية. 

قبل  من  املقدمة  الزراعية  اخلدمات  املستفيدون  قيم  فقد  مماثلة،  وبطريقة 
باخلدمات  مقارنة  ايجابية  أكثر  بشكل  الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات 
بالبدء بنشاطات  املزودة من قبل احلكومة، لكن ذلك لم يحصل فيما يتعلق 
جديدة أو زيادة مستوى دخلهم. وميكن تفسير ذلك من خالل احلقيقة القائلة 
بأن السلطة الفلسطينية والقطاع اخلاص تسهل/توفر قروضًا وإمكانية الوصول 
إلى األسواق فيما تركز املنظمات غير احلكومية الفلسطينية بشكل أكبر على 

توفير التدريب ودعم املدخالت الزراعية واستصالح األراضي. 
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في  الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات  قدرات  أن  على  الدراسة  أكدت 
توليد عائدات محلية مركزة ومحدودة في إطار املنظمات األكبر، خاصة 
الوطني.  املستوى  على  العاملة  احلكومية  غير  واملنظمات  املستشفيات 
تشكل رسوم اخلدمات ومشاريع توليد الدخل اجلزء األكبر من العائدات التي 
عن  اإلسالمية  احلكومية  غير  املنظمات  حتدثت  وقد  املنظمات.  هذه  تولدها 
مستويات عالية من مساهمات املجتمع احمللي، وهو مسار لم يتم استكشافه 

بشكل كامل من قبل املنظمات األخرى قيد الدراسة. 

يقال أن التمويل الدولي إلى املنظمات غير احلكومية الفلسطينية منحازا 
غير  وللمنظمات  األكبر  الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات  لصالح 
تفسير ذلك جزئيا بسبب متتع  وميكن  الصحة.  العاملة في قطاع  احلكومية 
عالقاتها  إلى  باإلضافة  أكبر،  مؤسساتية  بقدرات  احلكومية  غير  املنظمات 
اجلهات  ومنظمات  الدولية  احلكومية  غير  املنظمات  مع  والتاريخية  الوطيدة 
املانحة. ويبدو أن التمويل من قبل السلطة الفلسطينية وموارد محلية أخرى 
يتسم بعدالة أكبر في التوزيع عبر املنظمات غير احلكومية الفلسطينية مبختلف 
احلكومية  غير  املنظمات  أن  حقيقة  بسبب  جزئيا  ذلك  ويعزى  األحجام. 
الفلسطينية األصغر تتسلم دعما ماليا من وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
لتزويد  الفلسطينية  السلطة  مؤسسات  مع  فرعية  عقود  ضمن  ترتبط  وهي 

خدمات محددة إلى التجمعات السكانية املهمشة. 

تؤكد الدراسة أن عمل املنظمات غير احلكومية الفلسطينية يواجه قيودا 
كبيرة بسبب غياب إمكانيات التنبؤ وغياب الشفافية في توفير التمويل 
املنح  إطار  في  التقارير  وإعداد  التمويل  سياسات  تعتبر  املانحة.  اجلهات  من 
املقدمة من اجلهات املانحة بالغة التعقيد. وينظر إلى التمويل بشكل عام على 
غير  املنظمات  قدرات  يعيق  الذي  األمر  جدا،  قصيرة  لفترات  توفيره  يتم  انه 
اجلودة  على حتسني  والتركيز  املستقبلي  التخطيط  على  الفلسطينية  احلكومية 

واالستدامة.          
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احلكومية  غير  املنظمات  بني  كبير  تعاون  وجود  على  الدراسة  تؤكد 
السلطة  دور  إلى  ينظر  حيث  الفلسطينية  والسلطة  الفلسطينية 
ال  الطرفني  بني  التعاون  لكن  عموما.  ايجابي  بشكل  الفلسطينية 
يصل إلى مستوى الشراكة أو التعاون النشط في تخطيط 
إطار  في  ذلك  تفسير  وميكن  والقطاعات.  السياسات 
عمليات  لقيادة  احملدودة  الفلسطينية  السلطة  قدرات 
غير  املنظمات  بني  ما  التنسيق  ونقص  القطاع  تخطيط 
السلطة  مع  منهجي  حوار  نحو  الفلسطينية  احلكومية 
محدوداً  انخراطًا  أيضا  الدراسة  وتكشف  الفلسطينية. 
في  الدراسة  قيد  احلكومية  غير  املنظمات  جانب  من 
نشاطات املناصرة والتأييد الهادفة للتأثير على سياسات 
القطاعات التابعة للسلطة الفلسطينية. إضافة إلى ذلك، 
املناصرة  قضايا  مع  تعاملوا  الذين  من  مجموعة  حتدثت 
وتوزيع  االجتماعات  على  انصب  تركيزهم  أن  والتأييد 
مع  االجتماعات  مقابل  التحالفات  وبناء  التثقيفية  املواد 
أوراق  إعداد  أو  الفلسطيني  التشريعي  املجلس  أعضاء 
سياسات. ولكن، يالحظ مؤخرا أن السلطة الفلسطينية 
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(حتديدا وزارة التخطيط) مهتمة أكثر في التشاور مع املنظمات غير احلكومية 
الفلسطينية (على سبيل املثال في إطار إعداد خطة التنمية متوسطة األمد). 
وعلى مستوى الوزارات، تشير الدالئل إلى أن عمليات التشاور تبقى محدودة 

ألغراض محددة ومؤقتة.

إن التعاون بني املنظمات غير احلكومية الفلسطينية واحلكم احمللي والقطاع 
اخلاص يبقى محدودا جدا. ويعزى ذلك رمبا إلى نقص الشرعية التي تتمتع بها 
مؤسسات احلكم احمللي التي استمرت في هذا الوضع حلني االنتخابات البلدية 
مواتية  بيئة  توفير  على  احمللي  احلكم  مؤسسات  قدرة  عدم  وبسبب  األخيرة، 
للتنمية املجتمعية. إن النقص في التعاون مع القطاع اخلاص يشير إلى قدرات 
غير مستغلة لتشجيع مساهمات مشتركة إلى برامج ونشاطات املنظمات غير 

احلكومية. 

 UłU²M²Ý«

وكملخص، تشير الدراسات إلى التالي:  

احلكومية  غير  املنظمات  خدمات  من  املستفيدين  رضا  مستوى  كان   
الفلسطينية عال، وفي العديد من احلاالت أعلى باملقارنة مع خدمات شبيهة 

تزودها السلطة الفلسطينية. 

تعتبر العالقة بني املنظمات غير احلكومية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية   
املنظمات غير  بناءة بشكل عام، وحتى في ظل مشاركة محدودة من قبل 
احلكومية الفلسطينية في تخطيط ورسم سياسات القطاعات. وفي املقابل، 
كانت الشراكات بني املنظمات غير احلكومية الفلسطينية والسلطات احمللية 

ضعيفة. 

و/أو  مجاالت  في  بؤر  بإيجاد  الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات  قامت   
قطاعات حيث تكون خدمات السلطة الفلسطينية غير متوفرة أو محدودة، 

وحيث تكون رسوم القطاع اخلاص لقاء اخلدمات عالية نسبيا.  

الفقراء  إلى  الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات  احلال، ال تصل  واقع  وفي   
غير  املنظمات  معظم  فان  وبذلك،  منهجي.  بشكل  املهمشة  واملجتمعات 
في  املعوزين  واألفراد  الفقراء  إلى  األولوية  إلعطاء  جهودا  تبذل  احلكومية 
املجموعات التي تختار أن تعمل معها. إن حقيقة أن املنظمات غير احلكومية 
الفلسطينية جتبي رسوما لقاء خدماتها تفسر إلى حد ما نقص التركيز على 

الفقراء.  

تتجه اجلهات املانحة ألن تفضل املنظمات غير احلكومية الفلسطينية الكبيرة،   
التقيد باملتطلبات واإلجراءات  وحتديدا بسبب قدرات هذه املنظمات على 
لتوفير  أيضا  املانحة  اجلهات  وتتجه  املانحة،  اجلهات  تفرضها  التي  املعقدة 
التمويل لفترات قصيرة، األمر الذي ال ينسجم مع إنشاء قدرات طويلة األمد 

وبالتالي استدامة املنظمات غير احلكومية الفلسطينية.  

وفي معظم احلاالت، ال تكون املنظمات غير احلكومية الفلسطينية مسؤولة   
أمام املستفيدين واملجتمعات احمللية إمنا إلى هيئاتها اإلدارية واجلهات املانحة 
”األفقية“  املساءلة  في  النقص  هذا  ربط  وميكن  الفلسطينية.  والسلطة 

باإلشراك احملدود للمستفيدين في كافة مراحل عملية تقدمي اخلدمات. 

املنظمات  وتستكمل  تسير  ألن  هناك ضرورة  مؤسساتية،  نظر  وجهة  ومن   
الرقابة املوضوعية  العمل في قضايا حتسني  الفلسطينية بعض  غير احلكومية 
وتقييم األثر، باإلضافة إلى اإلدارة الداخلية وتطوير الطواقم العاملة. وعادة 
احلكومية  غير  املنظمات  في  العليا  املناصب  في  األشخاص  توظيف  يتم  ما 

الفلسطينية بدون اإلعالن عن مسابقة مفتوحة للجميع.                

  UO�u²�«

تبرز التوصيات التالية كنتيجة للقسم التحليلي من الدراسة:  

يوجد منو طبيعي سريع للسكان الفلسطينيني؛ وال يستطيع االقتصاد حاليا،   
بسبب النزاع واإلغالق، أن يحافظ على معدالت كافية من الصالح واخلير 
العام (بدون التحدث عن إمكانيات حتسني هذه املعدالت). وفي ظل هذا 
املناخ، فانه يتوقع تزايد احلاجة للمنظمات غير احلكومية الفلسطينية كمزودة 
املنظمات  إلى  الدعم  فعالية  أجل حتسني  ومن  الوقت.  مرور  مع  للخدمات 
غير احلكومية الفلسطينية، يتوجب على اجلهات املانحة تطوير وعي أفضل 

للقدرات والطلب داخل النظام الكلي لتزويد اخلدمات.  

يتوجب على السلطة الفلسطينية واملنظمات غير احلكومية الفلسطينية أن   
تزويد  تتعاون في تطوير مقاييس بسيطة وشفافة لألداء واجلودة في مجال 
اخلدمات. وبخط مواز، يجب تكثيف اجلهود لتعزيز وظيفة الرقابة للوزارات 

املختصة.  
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يجب دعم وتشجيع املنظمات غير احلكومية الفلسطينية على أن تستهدف   
خدماتها الفقراء بشكل أكثر وضوحا. بالنظر إلى املستويات العالية من الفقر 
توسيع  على  الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات  تشجيع  يجب  غزة،  في 

وجودها هناك لكي تكون مكملة لدور السلطة الفلسطينية واألونروا. 

بالنظر إلى دورها الهام كممثلة عن املجتمع املدني، يجب على املنظمات غير   
احلكومية الفلسطينية أن توسع قاعدة متثيلها مع املجتمع املدني واملنظمات 
سياسات  نحو  والتأييد  املناصرة  مع  اجلهد  هذا  يترافق  أن  يجب  الشعبية. 

اجتماعية أكثر عدالة وشموال. 

واملنظمات  الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات  شبكات  على  يتوجب   
العاملة كمظلة لها أن تكثف اجلهود لتعزيز املساءلة من خالل تطوير وتبني 
ميثاق شرف للمنظمات غير احلكومية الفلسطينية (الذي يجب أن يتضمن 
إجراءات مصممة لزيادة الشفافية في عمليات التوظيف، وصياغة السياسات 
في  تساعد  أن  الفلسطينية  للسلطة  ميكن  جانبها،  ومن  املالية).  واإلدارة 
تطوير قطاع املنظمات غير احلكومية الفلسطينية عن طريق تنشيط وإحياء 
النظام الداخلي لقانون املنظمات غير احلكومية الذي مت إقراره من قبل مجلس 
الوزراء والذي يزيل الغموض في القانون احلالي. وهذا سيساعد بدوره في 

تشجيع قدر أعلى من الشفافية وحتسني األداء في القطاع.   

يجب تنشيط جهود استكشاف الفرص لتشكيل شراكات مع املنظمات غير   
احلكومية الفلسطينية، خاصة مع احلكم احمللي، ورمبا من خالل آليات متويل 
األمد  طويلة  االستدامة  نحو  جدا  مهمة  الشراكات  هذه  وتعتبر  مشتركة. 

للمنظمات غير احلكومية الفلسطينية. 

موضوع  في  منهجية  أكثر  توجها  تتخذ  أن  املانحة  اجلهات  على  يجب   
التمويل إلى املنظمات غير احلكومية الفلسطينية من خالل تركيز أقل على 
متويل املشاريع العفوية أو اآلنية وتركيز أكثر على برامج فرعية في القطاعات. 
غير  املنظمات  نشاطات  لدعم  باإلعداد  املانحة  اجلهات  تقوم  أن  ويجب 
السماح لنضوج  الفلسطينية على أساس أكثر استدامة من أجل  احلكومية 
أكثر على دعم  تركز  أن  املانحة  اجلهات  ويتوجب على  مؤسساتي أشمل. 
أن  ذلك  شأن  ومن  الفلسطينية.  احلكومية  غير  للمنظمات  املهني  التطور 
يساعد في تطوير شفافية وبالتالي شرعية املنظمات غير احلكومية الفلسطينية 
أمام اجلمهور واملستفيدين. وميكن للسلطة الفلسطينية واجلهات املانحة أن 
تفكر في أن يكون هناك متثيل للمنظمات غير احلكومية الفلسطينية داخل 
هياكل تنسيق املساعدات اخلاصة بهم من أجل املساعدة على خلق انسجام 
أكبر مع البرامج التنموية وبرامج البناء املؤسساتي املمولة من اجلهات املانحة 

التي يتم تنفيذها عن طريق السلطة الفلسطينية.      
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املمكن من مالية أزمة الفلسطينية السلطة تواجه
الستة األشهر األول. فخالل املقام في وجودها أن تهدد
العائدات وصلت  حماس، بقيادة احلكومة عمر  من األولى
ما  باملقارنة مع الشهر في أمريكي دوالر مليون ١٧ إلى الضريبية
نفس الفترة العام املاضي.  خالل أمريكي دوالر ماليني ١٠٤ مجموعه
 ١٧٢ إلى وصل فقد ،٢٠٠٥ من العام الفترة لنفس اإلنفاق حيث من أما
شهر ولغاية النصف.  عن  يزيد  بانخفاض الشهر، في  أمريكي  دوالر  مليون
من يقرب ما وحدها  األجور فاتورة قيمة بلغت ،٢٠٠٥ عام من أول كانون
استمرار  فتعود إلى وراء ذلك األسباب أما الشهر. في أمريكي مليون دوالر ٩٣
التشريعات إلى  باإلضافة واجلمارك، الضرائب عائدات احتجاز في إسرائيل
غير الفلسطينية. السلطة مع مالية تعامالت في جتاه البنوك املنخرطة األمريكية
العام نهاية ففي ذلك بكثير. أعمق من األزمة هي لهذه الهيكلية اجلذور أن
رهن أو تصفية مع مستقر غير الفلسطينية للسلطة املالي الوضع كان ،٢٠٠٥

احلالية. اإلنفاق احتياجات لتغطية األصول

املدى على استراتيجية أكثر توجه لتبني جيدة فرصة توفر قد احلالية األزمة بيد أن
السلطة الفلسطينية عانت لقد الفلسطينية. املالية باألمور يتعلق فيما البعيد
أمريكي،  دوالر مليون يزيد عن ٦٠ مبعدل عجز شهري من ٢٠٠٥ العام خالل
إليها. ترد كانت التي الشهرية العائدات معدل من ٪٦٠ عن يزيد  ما وهو 
في  سيتعدى  ٢٠٠٦ للعام املالي  العجز فان السياسات، تغير عدم ظل وفي
دوالر  مليار يتعدى ورمبا أمريكي دوالر مليون ٩٠٠ مبلغ االحتماالت كل
اخلارجي الدعم  من املتوفر املبلغ أضعاف ثالثة املبلغ هذا ويعادل أمريكي.

.٢٠٠٥ لعام للموازنة

الفلسطينية للسلطة املالي الوضع استقرار  عدم  تنامي وراء الديناميكيات إن
ملا مفهومة كانت األجور– فاتورة في السريع التوسع مواجهة في والفشل –
في التشغيل وصل خلت، أعوام سبعة من أكثر فقبل عقد كامل. عن يزيد
في  العاملني مجموع  وصل فيما  موظف، ٤٨,٠٠٠ إلى املدنية  اخلدمة  نظام
األرقام  هذه وصلت العام ٢٠٠٦ وفي  ٤١,٠٠٠ عنصر.  إلى األمنية األجهزة
األمنية  األجهزة في عنصر و٧٧,٠٠٠ اخلدمة املدنية في موظف ٨١,٠٠٠ إلى
األزمة املالية شهدتها التي الفترات أصعب ظل في وحتى املتدربني). (شامُال
الفلسطينية ١,٣٠٠ موظف  السلطة أضافت ٢٠٠٦ فقد عام من األول الربع في

األمنية.  األجهزة إلى عنصر و٦,٨٠٠ املدنية سلك اخلدمة إلى

ومنها القطاع العام في التشغيل وراء املعقدة الديناميكيات من هنالك مجموعة
الدميوغرافي والضغط البطالة، من نسبيا العالية املستويات مثل فهمه ميكن ما
املالية التحويالت وانقطاع العمالة، سوق  في اجلدد لألفراد عمل فرص خللق 
بشكل املقيد اخلاص القطاع قدرة إسرائيل، وعدم في من العمال الفلسطينيني
الضغط الستيعاب إلى العمل، باإلضافة في سوق الفائض استيعاب على كبير
أقل أخرى وعوامل قوى غزة. وهناك األمنية في في األجهزة املسلحة الفصائل
أو الرعاية من كنوع الفلسطينية السلطة في التشغيل استخدام مثل تأثيرا
في املانحة اجلهات قبل من ساهمات توجهات معينة وقد السياسية. املناصرة
تآكل عمليات اإلصالح في ساهمت في األحيان وفي بعض املالي الوضع هذا

العامة. املالية إدارة مثل مجاالت

يتطلب املالي املستدام املنحنى أو إلى املسار الفلسطينية السلطة إعادة إن عملية
استراتيجي توجه نحو العالقة ذات األطراف كافة قبل من منسقة جهودا
املالية املمارسات في كبيرة تغييرات  إجراء أيضا  يستدعي ما وهو مشترك. 

الفلسطينية. بالسلطة اخلاصة واإلدارية

10

٢٠
٠٧

ذار
آ



WO�U*«Ë wKJ�« œUB²�ô«  U¹b%

املالية  واألزمة  والعنف  االغالقات  قبل  من  احملاصر  الفلسطيني  االقتصاد  إن 
القصير هناك ضرورة  املدى  فعلى  املتدنية أصال.  يشهد هبوطا من مستوياته 
االقتصاد  استدامة  في سبيل  املانحة  اجلهات  من  املساعدات  قصوى الستمرار 
الفلسطيني. إن إيجاد أساس قوي للنمو املستقبلي يعتمد بشكل أساسي على 
املالي  الوضع  للفلسطينيني واستقرار  التنقل  عاملني: حتسن جذري في حركة 
للسلطة الفلسطينية، مما يتطلب استئناف حتويل عائدات الضرائب واجلمارك 

وتعديالت مالية هامة من جانب السلطة الفلسطينية. 

إن قرار احلكومة اإلسرائيلية بتعليق عملية حتويل عائدات الضرائب واجلمارك 
والتي تصل إلى ما يزيد عن ٦٠٪ من عائدات السلطة الفلسطينية جعل من 
املستحيل مبكان إحراز إدارة مالية مستدامة. غير أن سياسات اإلنفاق السابقة 
من  فبالرغم  احلالية.   األزمة  تفاقم  إلى  كذلك  أدت  قد  الفلسطينية  للسلطة 
الضربة القاصمة التي وجهت إلى العائدات خالل االنتفاضة، استمرت فاتورة 
ومنذ  و٢٠٠٥.  بني ٢٠٠٠  ما  الفترة  في  سنويا  بنسبة ٩٪  باالرتفاع  األجور 
لتغطية  األخير»  املالذ  «كممول  الفلسطينية  السلطة  دور  ازداد   ٢٠٠٣ العام 
االلتزامات غير املسددة للمؤسسات العامة األخرى. وفي العام ٢٠٠٥ استنزفت 
هذه الدفعات ملف املوارد العامة مببلغ ٣٤٤ مليون دوالر أمريكي أو ما يزيد 
عن ٥٪ من إجمالي الناجت احمللي. ومت تبني برامج مخصصات اجتماعية جديدة 
وقوانني تقاعد مما زاد من أعباء السلطة الفلسطينية. وفي حني مت تغطية اجلانب 
الفلسطيني  االستثمار  فيه صندوق  (مبا  احمللي  التمويل  عبر  العجز  من  األكبر 
وقروض البنوك)، إال أن هذه املوارد وصلت إلى حدها األقصى. وفي حال عدم 
معاجلة ذلك ستبقى هذه التحديات املالية الرئيسة الثالثة ماثلة – أهمها فاتورة 
وبرامج  واملؤسسات احلكومية أخرى،  البلديات  إلى  اإلقراض  األجور، وصافي 
التقاعد والتحويالت االجتماعية – تشكل مصدر عدم استقرار وعدم تيقن مما 

يشكل خطرا على النمو املستقبلي. 
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من  عددا  الفلسطينية  السلطة  نفذت  و٢٠٠٤،   ٢٠٠٠ بني  ما  الفترة  في 
اإلصالحات على صعيد إدارة املالية العامة أدت إلى حتسن واضح في الشفافية. 
وتتضمن هذه اإلصالحات إقامة حساب اخلزينة املركزي؛ وصياغة موازنة سنوية 
لتنفيذ  حسابات  نظام  وإنشاء  الفلسطيني؛  التشريعي  املجلس  قبل  من  تقر 
املالية في  ماليني من وزارة  مراقبني  والتحويالت بشكل منظم؛ ووضع  املوازنة 
كافة الوزارات املعنية؛ وحتويل مسؤوليات كشف األجور إلى وزارة املالية ودفع 
االستثمار  وإقامة صندوق  البنكية؛  احلسابات  طريق  عن  العام  القطاع  رواتب 
الفلسطيني؛ وتعزيز الشفافية املالية عن طريق نشر بيانات وتقارير إنفاق املوازنة 

على الصفحة االلكترونية التابعة لوزارة املالية على االنترنت. 

ولغاية  احلاضر.  الوقت  في  تهدد هذه اإلصالحات  احلظ هناك مخاطر  ولسوء 
عام ٢٠٠٥ حصل تباطؤ في زخم إصالحات إدارة التمويل العام باإلضافة إلى 
إعاقات على صعيد عدد من املبادرات، خاصة تلك املتعلقة برفع التقارير حول 

التمويل والرقابة املالية الداخلية. واألهم من ذلك فقد أضحى حساب اخلزينة 
املركزي ضحية األزمة السياسية األخيرة بني اجلهات املانحة وحكومة حماس.  
من  الدعم  مير  أن  املركزي ويجب  اخلزينة  إنشاء حساب  إعادة  الضروري  ومن 

اجلهات املانحة عبر هذه اآللية حاملا تسمح الظروف بذلك. 

WO½b*« W�b)« Õö�≈

السلطة  تواجه  التي  التحديات  أهم  من  املدنية  اخلدمة  إصالح  أجندة  تعتبر 
الفلسطينية. ذلك أن بذل أية جهود على املدى القريب يتطلب تدقيقًا ماليًا 
شامًال لكشف الرواتب، واستخدام أنظمة فحص والتأكد من هوية األشخاص، 
بني  املعلومات  مشاركة  على  قادرة  البشرية  للموارد  معلومات  أنظمة  وتطوير 
كشوفات  وتوحيد  الداخلية؛  ووزارة  املوظفني  شؤون  وديوان  املالية،  وزارة 
شؤون  ديوان  أدوار  وتوضيح  املالية؛  وزارة  إطار  في  األمنية  األجهزة  رواتب 

املوظفني ووزارة املالية في إطار قانون اخلدمة املدنية اجلديد.

وتتضمن اإلصالحات الهامة األخرى تعزيز املؤسسات واإلطار القانوني حملاربة 
ملكافحة  استراتيجية  تطور  أن  الفلسطينية  السلطة  على  ويتوجب  الفساد. 
إلى  باإلضافة  العام،  والوعي  الوقائية  واإلجراءات  التقاضي  على  تركز  الفساد 
وأسباب  طبيعة  ملعرفة  السابقة  اخلبرة  على  تعتمد  عملية  بدراسات  القيام 
الفساد، ذلك أن نظام احملاكم غير الفعال عموما يعيق عمليات تقصي حاالت 
أولوية  هناك  املتوسط  املدى  املدنية. وعلى  اخلدمة  الفساد في جهاز  ممارسات 

لتمكني وتعزيز نظام احملاكم ومكتب املدعي العام. 
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يعتبر قطاع احلكم احمللي في الضفة الغربية وغزة من أكثر قطاعات احلكم احمللي 
الضفة  داخل  القروية  واملجالس  البلديات  حيث  املنطقة،  في  ونشاطا  حيوية 
الغربية وغزة هي األقوى من ناحية اإلدارة الذاتية. وميكن وصف التحويالت 
املالية من احلكومة املركزية على أنها متواضعة ضمن املقاييس اإلقليمية، حيث 
عائداتها  على  السيطرة  من  كبير  قدر  على  احمللي  احلكم  مؤسسات  تستحوذ 

اخلاصة. 

بيد أن االنتفاضة الثانية جاءت لتشكل النذير لكل من مشكلة تراكم الديون 
كعائدات  املرافق  على  اإلضافية  الرسوم  على  الكبير  واالعتماد  البلدية،  املالية 
اإلنفاق  أن  كما  احمللي.  اإلنفاق  من  واألجور  اإلدارة  حصة  وزيادة  إضافية، 
توفير  هامة حول  أسئلة  يثير  مما  األخيرة،  األعوام  تقلص خالل  قد  الرأسمالي 
اخلدمات وتغطيتها، وقدرة البلديات على احملافظة على خدمات البنية التحتية 
وتوسيعها. كما أن هناك حاجة لتوحيد اإلطار القانوني لضمان تنسيق أكبر ما 
بني املؤسسات الوطنية واحمللية، ومن أجل ترشيد عملية تزايد عدد مؤسسات 
احلكم احمللي ومراجعة أطر احلوافز مثل استخدام عدادات الدفع املسبق من أجل 
منع البلديات من اإلهمال في عائدات املرافق اخلاصة بها.                                
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السابقة. وتتشابه األعوام عبر هامة إجنازات والتعليم الصحة أنظمة شهدت لقد
ذات الدول معظم مع التعليم قطاع في الفرص املتساوية وإتاحة التوسع عملية
مجال في  األساسي بالتعليم االلتحاق مستوى ويدخل املتوسط.  الدخل 
وفي .٪٨٠ عن الثانوي بالتعليم تزيد نسبة االلتحاق املستويات العاملية، حيث
حالة  لكل ١,٠٠٠  حالة  ٢٢ البالغ  األطفال وفيات معدل كان ٢٠٠٤ العام
األعمار  معدل ووصل حالة. ٤٤ إلى يصل الذي اإلقليمي املعدل من أقل والدة
منطقة  في  املعدل عن سنوات بأربع الرقم هذا ويزيد عاما، ٧٣ إلى املتوقعة
سن حتت لألطفال الوفيات نسبة تصل فيما أفريقيا. وشمال األوسط الشرق
من  أقل اخلامسة، وهي سن دون طفل لكل ١,٠٠٠ وفاة ٢٤ حالة إلى اخلامسة

٥٦ حالة.  إلى يصل الذي اإلقليمي املعدل نصف

تغيير عملية حصول القطاعات. ان هذه في لزيادة الكفاءة مجال يوجد لكن
من أقل عدد لتوظيف  احلاجة بالضرورة  يعني الدميوغرافية  التوجهات في
الطواقم. تركيبة تغيير خالل من التوفير حتقيق وميكن املستقبل. في املعلمني
الفلسطينية السلطة  أن املثال األونروا على سبيل مع املقارنة عملية وتكشف
الفلسطينية السلطة ممارسة وتؤدي املساعدين. العاملني عدد ضعف  توظف
ذلك من واألهم ضروري. غير إلى إنفاق سنوي بشكل مدرسية كتب لشراء
إضافيني معلمني توظيف تعيد توجيه إنفاقها من الفلسطينية أن للسلطة ميكن
تدريب وحتسني جودة وتدريس تعليم أساليب تطوير إلى إضافية مدارس وبناء

األداء. ملراقبة القدرات وتعزيز املعلمني

املباشر) األسرة  إنفاق يتضمن (مبا اإلنفاق مجمل  يصل الصحة، قطاع وفي
في املستويات أعلى أحد ليشكل احمللي، الناجت إجمالي من ٪١٣ نسبة إلى
بسبب الصحية اخلدمات على الفلسطينية  السلطة إنفاق  زاد ولقد املنطقة.
الرأسمالي اإلنفاق لتمويل غياب كامل شبه العام مع القطاع في التشغيل تزايد
للسلطة املتوسعة األجور فاتورة وأدت التشغيل. لتكاليف متناقصة وحصة
إلى حكومية غير منظمات مع اخلدمات عقود على واإلنفاق الفلسطينية
وميكن والصيانة.  والعمليات الطبية واللوازم لألدوية محدودة مالية مساحة
اخلارج للعالج في التحويالت نسبة وتخفيض األدوية توريد في للتحسينات

تولد توفيرات كبيرة. أن

بعض البرامج زالت ما املالية احلالية املصاعب من بالرغم االجتماعية. اخلدمات
احلصص توزيع في ويوجد استمرارية بشكل محدود. لكن تعمل االجتماعية
الصعبة االجتماعية احلاالت برنامج العاملي. وما زال الغذاء برنامج من الغذائية
للعائالت حصص غذائية توفير ويتم تعمل، أخرى لألونروا وخدمات التابع

غزة. في املعوزة لتصنيف العائالت حديثا انضمت التي

وتعتبر القطاع. هذا في إلصالحات جدية  حاجة هناك فان  ذلك  من بالرغم
األكثر البرامج من الفلسطينية السلطة في العام القطاع برامج التقاعد ملوظفي
املانحة الدول في البرامج من كرما أكثر فهي األمر واقع وفي – في العالم كرما
قابل لالستدامة. غير عبئا ماليا وتشكل – البرامج هذه متول أن منها يطلب التي
أجل من املوحد التقاعد قانون مراجعة تتضمن املجال هذا اإلصالحات في ان
وهناك طويلة األمد. االستدامة لضمان احلالي العام القطاع نظام معايير تعديل

والذي   ٢٠٠٥ عام في أقر الذي األمنية األجهزة في للعاملني  التقاعد  قانون
تقاعد ضئيلة ورمبا برامج حاليا ويوجد تكاليفه. حتمل ميكن ال مفرطا يعتبر
اإلصالح إلى وباإلضافة اخلاص. القطاع في البرامج للعاملني هذه ملثل ال يوجد
أمان شبكة برنامج من خالل كبيرة لتوفيرات التقاعد، هناك مجال نظام في
حاليا وغزة الغربية الضفة  وتستخدم استهدافا. تنسيقا وأدق أكثر اجتماعي
عن بعضها مستقل بشكل تعمل ما وغالبا البرامج املؤقتة من متنوعة مجموعة
إقامة يجب أدنى، وكحد املستفيدين. لوائح في تداخل حصول البعض مع

تخطيط عمليات حتسني ويتوجب املعلومات؛ لتبادل ودورية منتظمة منتديات
لتحديث حاجة وهناك املالية. واإلدارة املوازنات إعداد وممارسات السياسات 
املستفيدين حول البيانات في بالتشارك للسماح اإلدارة معلومات  أنظمة
مثل نواح، عدة من البرامج لترشيد  مجاال أيضا وهناك لألداء. أفضل ورقابة
واملساعدات الغذائية واحلصص النقدية التحويالت وبرامج املهني، التدريب 
التسريب مستويات  تخفيض في تتمثل لتحسينات ضرورة وهناك العينية. 
االستهداف وتوسيع عمليات حتسني عن طريق الفقراء غير  إلى نسبيا العالية
املساعدات مقابل الفرد لتأهيل الرفاه نظام مثل الذاتي االستهداف توجهات

املتوفرة.        

دفع  من احلكومة لم تتمكن آذار ٢٠٠٦ شهر مستدامة. منذ أجور فاتورة نحو
وتتراوح الفلسطينية. السلطة موظفي إلى الرواتب إطار في التزاماتها معظم
نسبته ما املوظفون تسلم فقد املجمل في أنه بيد املوظفني، فئات بني ما املجاميع
احلكوميني املوظفني من ٪٧١ من يقرب وما االعتيادي. دخلهم من ٪٤٠
دوالراً  ٤٦٠ من أقل دخل مستوى أساس املعرف على الفقر حتت خط يصنفون
حزيران في ٪٣٥ بنسبة باملقارنة أفراد ستة من مكونة ألسرة الشهر في أمريكيًا

٤. ٢٠٠٥

الظروف ظل في تكاليفها بتغطية الفلسطينية السلطة قيام استحالة ظل وفي
قبل قابلة لالستدامة كانت غير األجور فاتورة إلى أن التحليالت تشير احلالية،
متويل من مبالغ أية تتمكن أن يتوقع وال .(١ رقم (شكل احلالية املالية األزمة

الفجوة. هذه سد من واجلمارك الضرائب عائدات اجلهات املانحة أو ارتفاع
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٢٠٠٦ الدولي، حسابات طاقم البنك املصدر:

جتاه  املواقف الفلسطينية حول لالستشارات الشرق األدنى لشركة الشهرية النشرة املصدر:  ٤
٨ تشرين ثاني، ٢٠٠٦.  ،١١ رقم نشرة واالجتماعية، واالقتصادية، السياسية، الظروف
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إن اخلطة املستدامة تستوجب القيام بعملية تدقيق مالي شامل لكشف الرواتب 
الذين يتقاضون أكثر من  الوهميني، وأولئك  العاملني  ليأتي بعد وقف ظاهرة 
راتب، واملوظفون الذين يستمرون في اخلدمة بعد تخطي سن التقاعد. وميكن 
للسلطة الفلسطينية أن تفرض قيودا على دفعات العمل اإلضافي لتنطبق فقط 
على العاملني في اخلطوط األمامية لتزويد اخلدمات في وزارة الصحة. ويجب 
جمع هذه اإلجراءات مع حتسينات في كشوف الرواتب وتعزيز الرقابة (حتديدا 
األجهزة  في  للعاملني  الرواتب  كشوف  عن  مسؤولة  املالية  وزارة  تكون  أن 
االحتواء  سارت خطة  حال  وفي  املقبلني.  للعامني  التوظيف  وجتميد  األمنية) 
بشكل جيد ميكن تخفيف سياسة التجميد للسماح بتوظيف بدالء للطواقم 

في اخلطوط األمامية في وزارتي الصحة والتعليم.   

وإضافة لهذه اخلطوات ميكن للسلطة الفلسطينية أن تتبنى خيارات من أجل 
في  الرواتب  على  الزيادات  يتضمن خفض  مبا  لألجور،  األمد  استدامة طويلة 
عام ٢٠٠٥. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن خطوة كهذه ستوفر على 
السلطة الفلسطينية ما يقرب من ٣١٧ مليون دوالر أمريكي سنويا خالل أول 
عامني، وقيمة صافية تصل إلى ١,٢ مليار دوالر أمريكي خالل خمسة أعوام. 
ومبا أن مستويات أجور القطاع العام تزيد بنسبة تقارب الـ ١٥٪ على مثيالتها 

في القطاع اخلاص، فان التبرير لذلك سيكون قويا. 

جهاز  موظفي  إلى  طوعية  تقاعدية  رزم  توفير  في  فيكمن  اآلخر  التوجه  أما 
في  تباينات  هناك  تكون  وقد  األمنية.  األجهزة  في  والعاملني  املدنية  اخلدمة 
تصميم وتركبية هذه البرامج، حيث تشير التقديرات األولية إلى إمكانية توفير 
ما بني ٤١٧ مليون دوالر أمريكي إلى ٧١٨ مليون دوالر أمريكي خالل فترة 
األجور على  لفاتورة  أقصى  بوضع حد  الثالث  التوجه  ويتعلق  أعوام.  خمسة 
عدد محدد من املوظفني طبقا لصيغة متفق عليها. وميكن أن يحدد الهدف 
مببلغ ٨٠ مليون دوالر أمريكي في الشهر – ما يقرب من املستوى قبل الزيادات 
الكبيرة على الرواتب في متوز ٢٠٠٥–  وأن خطوة كهذه ستوفر ما يقرب من 
٢٤٠ مليون دوالر أمريكي في السنة. وفي حال جنحت السلطة الفلسطينية 
في حتقيق تقدم على صعيد تقاعد املوظفني و/أو خفض عدد املوظفني، ميكن 

دفع رواتب أعلى إلى املوظفني املتبقني. 

األمنية سيكون  لألجهزة  األجور  على  اإلنفاق  في خفض  الكامن  التحدي  ان 
عدد  وخفض  لعددهم؛  شفافًا  احتسابًا  األولى  اخلطوات  وستتضمن  صعبا. 
من  مؤخرا  مت حتديدهم  الذين  واألوامر“  بالتعليمات  املتقيدين  ”غير  الضباط 
سن  من  اقتربوا  الضباط  من  فالعديد  أخرى.  وإجراءات  الداخلية؛  وزارة  قبل 

التقاعد أو تخطوه، وميكن حتفيزهم على ترك مواقعهم. ويجب تطوير وتنسيق 
هذه اجلهود بشكل حذر لتسير مع جهود حالية خلفض عدد األجهزة األمنية 
من ١٣ إلى ٣. إن فرص جناح إصالح قطاع األمن ستكون أكبر في حال كانت 
هذه االستراتيجية جزءاً من إطار سياسي شمولي يتضمن املصاحلة، وإعادة بناء 
الدمج،  وإعادة  التسريح  وعمليات  األسلحة،  نزع  جهود  ودعم  املؤسسات، 
باإلضافة إلى إجراءات حتسني سيادة القانون. كما يجب توقيت جهود إصالح 
وتدعم مجمل عملية  البعض  بعضها  بتأن كي تكمل  والتسريح  األمن  قطاع 

السالم. 

على  الزمن  من  عقد  عن  يزيد  ملا  الفلسطينية  السلطة  لقد عملت  استنتاج. 
العام.  القطاع  في  التشغيل  بسياسات  يتعلق  فيما  الصعبة  اخليارات  جتنب 
وميكن للمرء أن يقع حتت إغراء فكرة التعامل مع مشكلة فائض التشغيل في 
يستوعب  ان  اخلاص  القطاع  يستطيع  عندما  البعيد  املدى  على  العام  القطاع 
هذا الفائض، لكن الواقع يقول أنه – حتى في ظل أكثر السيناريوهات تفاؤال 
الفلسطينية.  السلطة  في  احلالي  العام  التشغيل  وضع  عن  الدفاع  ميكن  ال   –
يبرز  الذي  والسؤال  بأخرى.  أو  بطريقة  ستحصل  الرواتب  ترشيد  عملية  إن 
هنا كيف ستتم هذه العملية: هل ستتم بأسلوب مترابط ومتساو ليؤدي إلى 
الهدف املرغوب به على املدى املتوسط، أم سيتم في إطار تعديالت غير منسقة 
وارجتالية يتخللها أداء ضعيف وتوقعات ال تتحقق ومعاناة للموظف واضطرابا 

عماليا. 

النجاحات  بعض  أن  األوسع  الصورة  هذه  في خضم  املرء  ينسى  احلظ  ولسوء 
الهامة حتققت من قبل السلطة الفلسطينية في مجال إدارة املالية العامة واحلكم 
البلدي والتعليم والصحة واخلدمات االجتماعية. كما أن هناك مخاطر تتربص 
املانحة  اجلهات  ومجتمع  الفلسطينية  السلطة  تتمكن  لم  ما  النجاحات  بهذه 
واحلكومة اإلسرائيلية من التوصل إلى توافق حول خطة جماعية الستعادة النظام 
املالي للسلطة الفلسطينية. ولكي تكون السلطة الفلسطينية قابلة للحياة فإنها 
طبقا  إسرائيل  من  بها  اخلاصة  واجلمارك  الضرائب  عائدات  تتسلم  ألن  حتتاج 
إعادة  ويجب   .١٩٩٤ لعام  االقتصادية  العالقات  حول  باريس  لبروتوكول 
الرئاسة.  مكتب  عبر  املساعدات  تقدمي  وإنهاء  املركزي  اخلزينة  حساب  إنشاء 
كما يتوجب على اجلهات املانحة العربية االستمرار في توفير املستويات العالية 
االستراتيجية  باملجموعة  املتمثلة  األخرى  اآلليات  على  ويجب  الدعم.  من 
تنسيق  في  هاما  دوراً  تلعب  أن  الرشيد  باحلكم  اخلاصة  وتلك  االقتصادية 

املساعدات القادمة من اجلهات املانحة.        
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الضفة في االستثماري  املناخ لتقييم دراسة بإجراء مؤخرا الدولي البنك قام
موحدة دراسة االستثماري املناخ تقييم  أداة  وتعتبر غزة.  وقطاع الغربية 
أنحاء في البلدان من العديد  في استكمالها مت الذي و الدولي للبنك تابعة 
يسمى ما أو التجارية، األعمال بيئة لربط الدراسة هذه وتهدف العالم. 
توصيات وحتديد  املؤسسة، أداء مبستوى مباشر بشكل االستثماري، باملناخ
املناخ تقييم دراسة اخلاص.وتعتمد القطاع ملساعدة بالسياسات تتعلق محددة
من أساسي مدعمة بشكل ولكنها املتوفرة املعلومات كافة على االستثماري
 ٤٠٠ من ألكثر وجه إلى وجها مقابالت طريق عن أجريت دراسة ملنشات خالل
اجلهاز قبل من وذلك غزة وقطاع الغربية الضفة أرجاء كافة في منشأة جتارية
املقارنة تتيح فإنها أنها دراسة موحدة، الفلسطيني. ونظرا إلى املركزي لإلحصاء

أخرى. ودول غزة الغربية وقطاع في الضفة االستثمار مناخ بني

الوصول إمكانية على والقيود االنكماش أن االستثماري املناخ تقييم ويكشف
املنشات التجارية منو األساسية أمام العقبات هما احلرة احلركة وانعدام السوق إلى
جيد: الفلسطيني االستثمار دول أخرى، يعتبر مناخ مع وباملقارنة الفلسطينية.
البيروقراطية ناجعة متدني، (الثانوية) احلجم صغيرة املالية األمور في الفساد
الشركات تستثمر لم ذلك، من جيدة. بالرغم بصورة متطورة واألسواق نسبيا
بأنهم املدراء يعلم الدولية. تنافسيتها على للمحافظة كاف بشكل الفلسطينية
لكنهم و الضرورية املوارد الوصول إلى حرية تتاح لهم وأن االستثمار إلى بحاجة
وصول آمنة احلصول على ضمانات حول إمكانية دون لذلك مستعدين ليسوا

والدولية. احمللية األسواق وأكيدة إلى

مرتكزة متدنية قيمة ذات بضائع تنتج لكي الفلسطينية الصناعة تطورت لقد
وفيما لكن عالية. درجة إلى محمية وإسرائيلية محلية أسواق إلى العمالة على
احلرة، للتجارة أسواقها وفتحت أعلى قيمة ذات بضائع نحو إسرائيل توجهت
قادرة على منشاتهم معظم تعد لم حيث باملعاناة الفلسطينيون املنتجون يشعر

ZzU²M�«
هي والتي املتدنية القيمة ذات البضائع مجال في دولي مستوى املنافسة على
عمال- خمسة هو حجمها معدل – جدا صغيرة فاملشاريع اختصاصهم. من
فقط. ٪٥٠ تتعدى ال التصنيعية للمنشات االنتاجية الطاقة استغالل ومعدل
يزيد اآللية  املعدات ومعظم تستثمر، التي الشركات من قليل عدد ويوجد
دراستها مت التى املنشات من من ٢٦٪ أقل أن  ١٠ سنوات، كما عن عمرها
باإلضافة العاملية. اجلودة مبقاييس يتمتع منها صغير وعدد للعمال أجروا تدريبا
فله بإسرائيل، مرتبط غزة وقطاع الغربية الضفة في االقتصاد ومبا أن ذلك، إلى
منتجات بإنتاج تقوم أخرى دول مع باملقارنة التكاليف  ناحية  من أعلى بنية
في احمللي اإلنتاج إجمالي من الصناعة  وهبطت حصة العمالة. على ترتكز
تنمو أن للصناعة أريد ما وإذا .٪١٥ من أقل إلى و قطاع غزة الغربية الضفة
سريع، نحو على النمو في اآلخذة السكانية للمجموعة  عمل  فرص  وتوفر 
إلى واالنتقال االستثمار الفلسطينيني التجارية املنشات أصحاب على يتوجب
كما لإلنتاج. الباهظة التكاليف  عن تعوض قد التي عالية  قيمة ذات بضائع
أجزاء في جديدة أسواق وتطوير  إسرائيل  بعد  ما إلى  النظر عليهم يتوجب

العالم. من أخرى

مناخ توفير حتاول زالت الفلسطينية وما حاولت السلطة األخيرة، السنوات في
من عالية بدرجة يتمتع املالي فالقطاع املطلوب. االستثمار لدعم استثماري
وال  املالية. الناحية  من مقيدة الدراسة عينة من  باملائة ١٥ من وأقل السيولة
عدم هو  ذلك وراء والسبب بنكية قروض  التجارية  املنشات لغالبية توجد
بسبب وليس املربحة االستثمار فرص لقلة نظرا بنكية قروض أخذ في رغبتهم
يبدو وال للغاية. عالية املطلوبة اإلضافية الضمانة أن أو إقراضهم البنوك رفض
فلقد االستثمار. على رئيسيا تقييدا تشكل احلكومية واألنظمة  الفساد أن 
منهم قام من وأن رشاوى، دفع  عليهم يتوجب لم بأنه  املدراء غالبية صرح
للحصول املطلوب الزمن معدل إن أخرى. بلدان في عليه هو مما أقل دفع بذلك
في  املنصوص عليها املدة نصف وهي يوما ٣٠ فقط كانت عمل رخصة على
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الغربية  الضفة  في  العليا  املناصب  في  املدراء  صرح  كما  تركيا. 
وقطاع غزة أنهم يقضون باملعدل أقل من ٧٪ من وقتهم في ترتيب 
معامالت األنظمة واإلجراءات احلكومية باملقارنة مع ما يزيد عن 
تعتبر  التوالي.  على  ولبنان  تركيا  في  الوقت  من   ٪١٢ إلى   ٪٨
السلطة الفلسطينية جديدة وما زالت في طور تطوير مؤسساتها 

التي تبدو أنها تنشأ بأسلوب ناجع.

ولألسف، فإن التقييدات التي تفرضها السلطات اإلسرائيلية على 
احلركة، والتي متنع الشركات الفلسطينية من الوصول إلى األسواق 
على  بظاللها  تلقي  االستقرار،  عدم  من  عالية  مستويات  وتخلق 
عناصر أخرى من املناخ االستثماري. فنسبة املنشات التجارية في 
قد  أخرى  مناطق  في  بالبيع  تقوم  التي  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 
هبط بنسبة النصف منذ عام ٢٠٠٠. واألهم من ذلك،  األسواق 
في الضفة الغربية اخذة باالنكماش بسبب التقييدات على احلركة 
املفروضة حلماية املستوطنات اإلسرائيلية. وفي عام ٢٠٠٠، باعت 
ما نسبته ٦٠٪ من الشركات حصة كبيرة من مبيعاتها خارج املدن 
حيث مقراتها؛ ومع حلول عام ٢٠٠٥، انخفض ذلك إلى حوالي 
أكثر  يعتبر  احلركة  على  القيود  جراء  االستقرار  عدم  إن   .٪  ٤٠
األمور صعوبة الواجب التغلب عليها. فعلى سبيل املثال، تكشف 
واردات  لتخليص  يوما   ٢٢ حوالي  باملعدل  يتطلب  أنه  الدراسة 
لشركات في الضفة الغربية، وتصل الفترات الطويلة إلى ٤٣ يوم 
احملدد  الوقت  في  البضائع  من  شحنة  إيصال  عملية  إن  باملعدل. 
تعتبر من املتطلبات األساسية في سوق التصدير العصري، ولكن 
الفلسطينيون أبدا أن يضمنوا نقل وإيصال  ال يستطيع املنتجون 
بضائعهم. وبالتالي فإنهم خارج سوق التصدير لبضائع ذي القيمة 

العالية إلى حد كبير. 

حتدد دراسة تقييم املناخ االستثماري ثالثة مجاالت رئيسية و التي حتتاج إلى معاجلة من 
أجل مساعدة القطاع اخلاص: استعادة حرية احلركة وإمكانية الوصول، تطوير قدرات 

املنشات التجارية،  واالستمرار في قياس وحتسني املناخ االستثماري. 

لن  العاملية،  السوق  نحو  بها  موثوق  وصول  وإمكانية  حرة  داخلية  حركة  غياب  ففي 
يكون هنالك اقتصاد فلسطيني فعلي قابل للحياة. وتتضمن القضايا األساسية إعادة 
احلركة احلرة في داخل الضفة الغربية، مبا في ذلك غور األردن؛ استئناف التجارة بني 
الضفة الغربية وقطاع غزة؛ فتح معبر رفح أمام حركة البضائع واستعادة إمكانية وصول 
املنتجني الفلسطينيني إلى القدس الشرقية والسوق اإلسرائيلية. كما أنه من الضروري 

حتسني إمكانية وصول البضائع الفلسطينية إلى باقي أنحاء العالم عبر األردن. 

تتوفر للمنشات الفلسطينية مصادر شحيحة للمعرفة والتعلم ، كما يجدون صعوبة في 
إيجاد وتبني تكنولوجيا جديدة وضرورية من أجل زيادة اإلنتاجية واالرتقاء بسلسلة 
أية  يتسلمون  وال  التصدير،  سوق  عن  منقطعون  فهم  األعلى.  القيمة  ذات  البضائع 
استثمارات أجنبية مباشرة، كما أن إمكانية تواصلهم مع خبراء ومستشارين دوليني 
في  الفلسطينية  التجارية  املنشات  تساعد  برامج  أو  سياسات  أية  فإن  لذا  قليلة.  هي 
إيجاد تكنولوجيا جديدة أو تقلل من املخاطر الكبيرة لالستثمار في الظروف احلالية 

سوف تفيد االقتصاد بشكل كلي.  

االضطراب  فقبيل  متواصل.  بشكل  االستثمار  مناخ  وحتسني  قياس  يتوجب  وأخيرا، 
األخير، أحرزت السلطة الفلسطينية تقدما في خلق مناخ قوي وجاذب لالستثمار، غير 
أنها لم تنجز العمل كامال، وما يزال الكثير مما يتوجب فعله من أجل خلق مؤسسات 
تسمح في ازدهار األعمال التجارية. هناك ضرورة لالستمرار في تطوير نظام تسجيل 
و  املواصفات  مؤسسة  ذلك  في  مبا  املؤسسات  من  العديد  ودعم  واحملاكم،  األراضي، 
املقاييس الفلسطينية، واجلمارك وغيرها من املؤسسات من أجل متكني القطاع اخلاص 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.     
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يوجد حاليا ما يقرب من ٩٠٠,٠٠٠ دومنًا مزروعة بحوالي عشرة ماليني شجرة 
زيتون مما يجعلها تشكل ما نسبته ٤٥٪ من أرض فلسطني املزروعة ليساهم 
بنسبة تصل إلى ١٥٪-١٩٪ من املخرجات الزراعية٥. إضافة الى ذلك، يوجد 
ما يقرب من ١٠٠,٠٠٠ أسرة تعتمد على حصاد الزيتون لتلبية مستلزماتها 
من  يقرب  مبا  الزيتون  زيت  ناجت  ُقدر   ،٢٠٠٦ العام  وفي  واحلياتية.  اليومية 
٣٣,٠٠٠ – ٣٥,٠٠٠ طن وتشير التقديرات إلى أنه يتم استهالك ١٢,٠٠٠ 

طن محليًا، وأما الباقي فسيكون متوفرا إما للتصدير أو التخزين.
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يسمح  الفلسطينية  األراضي  في  التربة  ونوعية  الفلسطيني  املناخ  إن  أوًال، 
الطعم  العالم. ولتوضيح ذلك، فإن  الزيتون في  بانتاج أحد أجود أنواع زيت 
والرائحة النادرة الذي يتحلى به زيت الزيتون الفلسطيني قد مت االقرار به من 
إن  ثانيًا،  أوروبا.  في  رسميني  مختصني  إشراف  حتت  التذوق  اختبارات  قبل 
أو  احلشرات  ومبيدات  الكيماوية  لألسمدة  املقصود  وغير  املتدني  االستخدام 
مبيدات األعشاب أفسح املجال أمام الكثير من املنتجني الفلسطينيني للدخول 
 ١٩٩٨ عام  في  متت  لدراسة  واستناداً  العضوية.  الزراعات  أسواق  أرقى  إلى 
مجمل  من  قرابة ٢١٪  يوجد  الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  قبل  من 
األراضي الزراعية التي تلقت أسمدة كيميائية وأقل من ١٥٪ من األرض حيث 
مت استخدام املبيدات احلشرية أو مبيدات الفطريات. إضافة إلى جميع ما ذكر، 
هذا  يتميز  إذ  متميزة.  تسويق  خيارات  لديه  الفلسطيني  الزيتون  زيت  فإن 
الفلسطيني  الزيت  املقدسة»، وقد يلقى  أنتج في «األراضي  بانه زيت  الزيت 
في سبيل مساندة  العرقية  األقليات  وأسواق  العربية  األسواق  بعض  في  الدعم 

ودعم العمالة الفلسطينية.

 ødBF�«Ë œUB(« WOKLŽ w� X�u�« WOL¼√ U�

وفي سبيل إنتاج أجود أنواع الزيوت، يجب أن يتم حصاد الزيتون في الوقت 
احلصاد حيث  بعد  وقت ممكن  أسرع  في  الزيتون  أيضًا عصر  ويجب  املالئم، 
أن أي تأخير في حصاد الزيتون أو في نقل الزيتون إلى املعاصر قد يؤدي إلى 

انخفاض في احملصول أو تدني اجلودة. 

ويواجه املزارعون الفلسطينيون في الضفة الغربية هذه األيام ما يزيد عن ٥٠٠ 
احلواجز  ارتفع عدد هذه  وقد  احلركة.  واغالقات حتد من حرية  عائق حقيقي 
إلى  الوصول  من  املزارعني  منع  يتم  ما  وغالبا   .٢٠٠٥ عام  منذ   ٪٤٠ بنسبة 
أراضيهم وأشجارهم مما يصعب عملية تقليم األشجار وحراثة األرض والسيطرة 
على األعشاب الضارة التي تساهم في تخفيض احملصول. ومن أجل احلصول 
على زيت الزيتون ذو اجلودة املطلوبة، يجب تأمني سهولة وصول املزارعني إلى 
املستوطنني. وخالفًا  إلى حمايتهم من هجمات  إضافة  أراضيهم ومعاصرهم، 
للسنوات السابقة، فقد قام اجليش اإلسرائيلي ووزارة الدفاع ببذل بعض اجلهود 

في سبيل تأمني وصول املزارعني إلى أراضيهم لقطف الزيتون.
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ميكن  والتي  التحديات  من  العديد  الفلسطيني  الزيتون  زيت  صناعة  تواجه 
تقسيمها إلى نوعني رئيسيني: حتديات تقنية وأخرى لوجيستية. أوًال تتواجد 
املزارعني  التالل شديدة االنحدار مما يجبر  الكثير من األشجار على مسار من 
غيرها  الى  باإلضافة  واحلصاد  األعشاب  واقتالع  احلراثة  بعمليات  القيام  على 
ارتفاع  إلى  بدوره  يؤدي  وهذا  احليوانات.  باستخدام  أو  يدويًا  العمليات  من 
تكلفة قطف الزيتون ليصل إلى ١,٥ دوالر أمريكي لكل كيلوغرام واحد من 
زيت الزيتون. وهناك حتديات تقنية أخرى تواجه هذا النوع من الصناعة حيث 

٥  تشكل الزراعة ما يقرب من ٢٥٪ من إجمالي الناجت احمللي. 

W
E

S
T

 B
A

N
K

 A
N

D
 G

A
Z

A

17



والقطف باحلراثة اخلاصة اليدوية اآلالت قلة على، تقتصر  ال ولكن تشمل،
التهوية جيدة  الصناديق عدد في نقص من أيضًا املزارعون ويعاني واحلصاد،
املعيقات هذه عن وفضًال الصلب. الفوالذ من املكونة التخزين ومرافق

احلصاد. وجودة كمية على سلبًا تؤثر التي الزيتون ذبابة هنالك والتحديات،
املزارعني من قدرات الكثير مصادر املياه تعيق إلى الوصول ثانيًا، إن محدودية
بشكل باإلضافة إلى توقف األمطار الثمار، إزهار فترة عند جزئي ري على توفير
تطوير أو جديدة حلفر آبار وإزالة القيود اإلسرائيلية باملياه الكامل فالتزود مبكر.

احملاصيل. لزيادة مهمة حيوية أمور تعتبر جديدة ري مشاريع

‰ušœ ÊËœ ‰u% w²�« W�Ozd�«  U¹b×²�« w¼ U�
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لإلنتاج نسبيا العالية بالتكاليف أساسي بشكل مقيد التصدير سوق إن
نقاط التنقالت وكثرة وصعوبة األرض طبيعة منها العوامل من مجموعة بسبب
أوال، اإلسرائيلي االقتصاد من املوروثة التكلفة هيكلية إلى باإلضافة التفتيش،
يجبر مما  االنحدار شديدة التالل من مسار على األشجار من الكثير تواجد 
الى باإلضافة واحلصاد األعشاب واقتالع احلراثة بعمليات القيام على املزارعني
من االستفادة من وبالرغم احليوانات. باستخدام أو يدويًا العمليات من غيرها
إلى لتصل العمالة تكلفة ارتفاع إلى يؤدي ذلك كل فان املجاني، جهد العائلة

الزيتون. زيت إنتاج تكلفة نصف من أكثر

فضًال التنقل تكلفة من وصعوبتها تزيد التنقل القيود املفروضة على إن ثانيًا،
إليصال محدد زمني جدول وضع  من الفلسطينيني املنتجني متنع أنها  عن 
طولها حاوية نقل تكلفة فان الفلسطينيني، املنتجني ألحد ووفقًا الطلبات. 
تكلفة النقل  االنتفاضة احلالية وتشكل بداية منذ تضاعفت امليناء إلى قدمًا ٢٠
يتوجب ذلك، إلى إضافة الشحن. تكلفة من ٪٢٠ يعادل ما تقريبًا الداخلي
حاوية كرسوم  لكل دوالر أمريكي ٢٠٠ مبلغ دفع الفلسطينيني املنتجني على
التخطيط قضية تعتبر ذلك إلى إضافة اإلسرائيلي.  الشاحن يتكبدها ال أمن
قدرة إن عدم أهمية. األكثر اجلانب الفلسطينيني للمنتجني بالنسبة املستقبلي
التسليم احملددة مبواعيد وااللتزام للشحنات على التخطيط الفلسطيني املنتج

لتوسيع قاعدة الصادرات. الفلسطينيني املنتجني أمام كبيرا عائقا يشكل

اإلسرائيلي االقتصاد من جزءاً أساسي بشكل الفلسطيني االقتصاد يعتبر ثالثًا،
أعلى اإلنتاج هي تكلفة فان لذلك وكنتيجة التكلفة. بنية في تشابهًا يعني مما
تقديرات الرئيسية. وتشير املنتجة الدول في أو املجاورة الدول في مثيالتها من
من ٪٢٠-٣٠ بنسبة تزيد الغربية الضفة في اإلنتاج تكاليف أن الى رسمية غير
 ٣٥-٤٠ وبنسبة مثيالتها في سوريا من ٪١٠-١٥ وبنسبة األردن في مثيالتها

تركيا. في مثيالتها من ٪

يستدعي العاملية السوق إلى الدخول فان األهمية، من  القدر وبنفس أخيرا 
التسويق ومهارات  االتصاالت تطوير الفلسطينيني املنتجني من  بالضرورة
سلبًا تؤثر االغالقات الصناعة، فان كافة مجاالت في هو احلال وكما الضرورية.
وتكاليف مصاعب الفلسطينيون األعمال ويواجه رجال التسويق. عملية على
في األجانب املشترون يدخل وال تسويقية، اتصاالت السفر القامة عند باهظة
الى الوصول غالبًا الفلسطينيون  يستطيع وال الفلسطينية  املناطق الى العادة
باملعارض واملشاركة اخلارجية لألسواق  عينات إرسال ان ملقابلتهم. القدس
جديدة أسواق في احلضور وترسيخ لتأسيس أخرى أساسية نشاطات و التجارية

للفلسطينيني. بالنسبة صعوبة وأكثر مكلفة تعتبر

wJ� qFH¹ Ê√ wMOD�KH�« Z²M*« vKŽ Vłu²¹ «–U�
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املضافة القيمة ولزيادة لإلنتاج العالية التكاليف عن التعويض سبيل وفي
واملكانة العالية اجلودة على احملافظة املنتجني على يتوجب الزيتون، لزيت
إنتاج وهو األعلى الهدف نحو واالنتقال السوق في الفلسطيني املتميزة للزيت
املنتجني ويتوجب على زجاجات العضوي في الزيت  أو املمتاز البكر الزيت
عالية سمعة جلودة مع فلسطني» في «صنع جتارية عالمة تأسيس الفلسطينيني
أن الضروري من هذا، حتقيق سبيل وفي املرتفع. سعره عن للتعويض للزيت
التكاليف. وخفض اإلنتاج كمية الزيت ورفع جودة رفع على املنتجون يعمل
٪١٥-٢٠ بنسبة أكبر دخًال جتلب أن زجاجات صغيرة احملليون املنتجون ويقدر
أكبر دخل يجلب أن العضوي للزيت وميكن كبيرة بكميات بالتصدير مقارنة

.٪٤٠ بنسبة

كبيرة استثمارات يتطلب التصدير لسوق عالية جودة ذو زيت إنتاج عملية إن
وسائل حول املزارعني وتدريب  حديثة ومعاصر للتخزين مناسبة  مرافق لبناء
فرصهم حول  املنتجني شكوك ظل وفي  لكن  واملناسبة.  الصحيحة احلصاد
استثمار هكذا بعمل  يقبلوا لن فإنهم اخلارجية، األسواق إلى الوصول في
أكثر إنتاج تضمن التى و «أقل املجازفات» إستراتيجية تبني في وسيستمرون
وفي أمنها حماية إسرائيل يتوجب على من هنا، متدنية. بجودة لكن و للزيت
سهل السفر بشكل من الشرعيني األعمال رجال يتمكن أن ضمان الوقت نفس

تأخيرات غير ضرورية. والتصدير دون أي

زيت بكر عادي انه على يصنف احلالي اإلنتاج معظم فإن ذلك، على عالوة
ذو اجلودة العالية. باإلضافة الزيت على احمللي السوق الطلب في نقص بسبب
يعتبر املستهلكني في صفوف الوعي رفع فإن واملزارعني استهداف املنتجني الى
وتقدمي بعض املجهودات بذل إن نوعية الزيت. ناحية حتسني من حاسمًا أمراً
الزيت من كبيرة  كميات  بإنتاج يسمح  قد  املستويات مختلف على الدعم 

الغربية. الضفة في املمتاز البكر

مجلس مثل املنظمات من وغيرها  الفلسطينية  للسلطة  الدعم  يعتبر وأخيراً، 
وتزويد الرقابة معايير وتنظيم إقامة سبيل في أساسيا الفلسطيني الزيتون زيت

الزراعة. مجال بخدمات واسعة في املزارعني
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بيانات  الفلسطيني يهبط مرة أخرى. تظهر  االقتصاد  ها هو 
املركزي  اجلهاز  نشرها  التي  الفصلية  احمللي  الناجت  إجمالي 
الناجت  إجمالي  في  ثابت  هبوط  إلى  الفلسطيني  لإلحصاء 
احمللي (باألرقام احلقيقية) خالل األرباع الثالثة األولى من عام 
العام،  الهبوط خالل  هذا  معدل  احتساب  وعند   ٧.  ٢٠٠٦
إضافة  وعند  إلى ٦٪ -  يقرب من ٥٪  ما  إلى  الهبوط  يصل 
النمو السكاني بنسبة ٣٪ إلى ٤٪، فان الهبوط في إجمالي 
الناجت احمللي للفرد يرتفع إلى ٨٪ إلى ١٠٪. ويعتبر ذلك تراجعا 
املاضية  الثالثة  التوجهات االقتصادية خالل األعوام  حادا في 
حيث تعافى االقتصاد الفلسطيني من الهبوط شديد االنحدار 
خالل األعوام الثالثة األولى من االنتفاضة. ويعني مثل هذه 
الهبوط أن إجمالي الناجت احمللي للفرد سيصل إلى ما يقرب من 
للفرد  الناجت احمللي احلقيقي  أمريكي وإجمالي  ١,٠٠٠ دوالر 

بنسبة ٣٢٪ أقل مقارنة بالعام ١٩٩٩. 

www.imf.org/wbg ،ميكن إيجاد وصف أكثر تفصيال حول التطورات املالية للفترة ما بني نيسان وأيلول ٢٠٠٦ في ”الضفة الغربية وغزة: التطورات املالية األخيرة“، تشرين ثاني، ٢٠٠٦  ٦
تاريخ احلسابات الوطنية الفصلية يعتبر مبدئيا، وميكن مراجعته الحقا. بسبب املصاعب على األرض، فان جودة البيانات األساسية في تدهور. تقديرات جهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيني حول   ٧
الضرائب غير املباشرة – التي حتدد الفرق بني إجمالي الناجت احمللي على أساس تكاليف عوامل اإلنتاج وإجمالي الناجت احمللي على أساس أسعار السوق – خاضعة لعدم االستقرار بسبب عدم حتويل 

عائدات التخليص.  

Real GDP, Q3-2000=100

بيانات ربع فصليةبيانات سنوية
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االقتصاد استدامة رئيسيا في دورا املانحة اجلهات من النشط الدعم لعب وقد
أوقفت ،٢٠٠٦ آذار في حماس حكومة تنصيب وبعد األسرة. ومداخيل 
إلى حكومة مالية مباشرة تدفقات لتوفير مستعدة غير أو أضحت املانحة اجلهات
من كبير بشكل املانحة زادت اجلهات نفس الوقت وفي السلطة الفلسطينية.
قنوات طريق سريع عن وصرفها بشكل وغزة الضفة الغربية املساعدات إلى تدفق
يزيد ما توفير مت أنه إلى الدولي النقد صندوق تقديرات احلكومة. وتشير خارج
املوازنة  الدعم إلى ما يعادل اعتباره ميكن فيما أمريكي مليون دوالر ٧٠٠ عن
خالل العام ٢٠٠٥. أمريكي دوالر مليون مع ٣٤٩ باملقارنة ٢٠٠٦ خالل عام
تغطية في للمساعدة املوفرة املساعدات في استثنائيا ارتفاعا  ذلك وشكل 
بيانات قياس ويصعب اخلاصة بالسلطة الفلسطينية. اجلارية املوازنة مصاريف
عن إنسانية طارئة/مساعدات (مساعدات املانحة اجلهات من األخرى الدعم
املؤشرات لكن تطويرية). ومساعدات احلكومية غير واملنظمات األونروا طريق
في عام تزايدت الطارئة/اإلنسانية املساعدات لغايات الدفعات أن إلى تشير
وتشير  التطويرية. املساعدات لصالح  الدفعات هبطت حني في ٨  ٢٠٠٦
من  إضافي كدعم دوالر مليون ١٠٠ مبلغ أن إلى الدولي البنك تقديرات
٪٣ إلى ٪٢ الفلسطيني بنسبة احمللي الناجت إجمالي سيزيد من املانحة اجلهات
إجمالي  في إضافي هبوط مينع ميكن أن كان لوحدها املوازنة في دعم الزيادة -

.٪١٠ إلى ٪٨ احمللي بنسبة الناجت

الفلسطينية. بالصادرات ضررا بالغا يشكل مما صارمة ومشددة االغالقات وتبقى
االعتيادي املسار تعرقل  احلدود واغالقات احلركة  على القيود زالت وما
إطار الدولي في البنك أجراها مقابالت االقتصادية. وأشارت نتائج للنشاطات
ما يزيد أن إلى قريبا سيصدر الذي الغربية وغزة للضفة االستثماري املناخ تقييم
االستقرار عدم قضايا عن حتدثت األعمال التجارية الفلسطينية من ٪٦٠ عن
الفلسطيني. اخلاص القطاع نشاطات أمام املعيقات أهم أنها  على والنقل
والتنقل حرية احلركة مسار على الدولي البنك قبل من املستمرة وتظهر املراقبة
٪٤٠ بنسبة من غزة تناقصت بصادرات الشاحنات احململة عدد أن الفلسطينية
عن األهداف وتبقى بعيدة ،٢٠٠٥ عام في بداية أصال املتدني املستوى عن
١٥ تشرين ثاني، ٢٠٠٥. الصادرة بتاريخ املعابر اتفاقية في عليها املنصوص
األعمال حول الشهرية الدراسة في الفلسطيني لإلحصاء املركزي اجلهاز وأشار

دوالر  مليون ١٢٩ يعادل ما األونروا تسلمت ولغاية ٣٠ أيلول ٢٠٠٦، املثال، سبيل على ٨
مع باملقارنة ٪١٥ ازديادا بنسبة يشكل مما أطلقته التي العاجل النداء جتاوبا مع أمريكي

.٢٠٠٥ عام ملجمل التعهدات
يجب  اإلغالق، لنظام إضافي تشديد إلى يؤشر الذي الهبوط هذا ضخامة من بالرغم ٩

١٥ آذار.  في األسوأ“ ”احلالة سيناريو كان متوقعا في مما أصغر ذلك أن اإلشارة إلى
الذين  الشرقية القدس في يعيشون من ٢٤,٠٠٠ فلسطيني يقرب هذا الرقم ما ١٠ يستثني

بدون عوائق. إسرائيل في أن يعملوا ميكن

أصحاب املشاريع إلى بالنسبة تدهور حالة في زالت ما الظروف أن التجارية إلى
النمو  كان ٢٠٠٥ (عندما عام لفترة أغلبها في النظر وجهات ومالت التجارية.
٪١٠ نسبته ما أشار  حني  في االيجابية الناحية إلى نسبيا) قويا االقتصادي
،٢٠٠٦ العام وخالل تدهورت. الظروف أن إلى شهري بشكل الشركات من
إلى الصادرات مستوى  وهبط .٪٣٤ عن يزيد ما إلى النسبة هذه ارتفعت
باألرقام ٪١٥ بنسبة الفلسطينيني- للمصدرين الرئيسي السوق إسرائيل-
الستة  األشهر فترة مع باملقارنة ٢٠٠٦ عام من األول  النصف  خالل  االسمية

املاضية٩.

إسرائيل. في العاملني الفلسطينيني عدد خفض إلى على احلركة القيود أدت وقد
واملستوطنات اإلسرائيلية  إسرائيل في فلسطيني ٣٥,٠٠٠ معدله ما عمل فقد
في  عامل  ٤٠,٠٠٠ مع  باملقارنة ٢٠٠٦ عام من  األولى الستة األشهر خالل
االنخفاض مؤثرا هذا وكان .١٢٪١٠ بنسبة انخفاضًا يعادل مما – ٢٠٠٥ العام
العمال تزايد مصاعب إلى يشير مما العاملني بدون تصاريح على كبير بشكل
فيه مبا األخرى والقيود  اإلسرائيلية احلواجز جتنب من خفي بشكل العاملني
بنسبة العمال الفلسطينيني حاملي التصاريح عدد انخفض وقد الفصل. جدار

األيام. هذه إسرائيل في يعمل من غزة فلسطيني أي يوجد ال وعمليا .٪٧
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١١ عدد الساعات التي عملها هؤالء العمال الذين حتدثوا عن بطالة مقنعة غير معروف. على 
افتراض أنهم يعملون بنصف دوام، فان االزدياد في حصة البطالة املقنعة أدى إلى هبوط 

بنسبة ٢,٢٪ في عدد ساعات العمل التي يعملها الرجل.   
١٢ في سبيل املقارنة وصل مجموع املوارد املتوفرة لتمويل اإلنفاق احلكومي اجلاري في الربع 
األخير من عام ٢٠٠٥، ميا فيه العائدات الضريبية، والدعم اخلارجي، والتمويل احمللي إلى 

ما يقرب من ٥٢٥ مليون دوالر أمريكي. 

الغربية.  التشغيل في غزة لكنه استمر في االرتفاع في الضفة  وهبط مستوى 
وخالل األشهر التسعة األولى من عام ٢٠٠٦ هبط عدد فرص العمل في غزة 
بني  ما  الفترة  وفي  املاضي.  العام  من  الفترة  نفس  مع  باملقارنة  بنسبة ١١,٢٪ 
الربع الثالث من عام ٢٠٠٥ والربع الثالث من العام ٢٠٠٦، فقد ما يقرب من 
٢٠,٠٠٠ فرصة عمل في غزة. وضمن مستوى ١٦٦,٩٢٤ فرصة عمل، هبط 
عدد فرص العمل إلى ما يقرب من املستوى قبل ستة أعوام عشية االنتفاضة. 
إلى  غزة  في  الدولية)  العمل  منظمة  تعريف  (حسب  البطالة  معدل  ووصل 
٣٦,٣٪. وعند املقارنة مع الضفة الغربية، ازدادت مستويات التشغيل خالل 
األشهر التسعة األولى من عام ٢٠٠٦ بشكل متواضع باملقارنة مع نفس الفترة 
وقد  اخلدمات،  قطاع  في  التشغيل  معدل  ارتفاع  بسبب  جزئيا  املاضي،  العام 
سجلت قطاعات التصنيع والنقل ارتفاعا أيضا في مستويات التشغيل. ووصل 
معدل البطالة في الضفة الغربية في الربع الثالث من عام ٢٠٠٦ إلى ١٩,١٪. 

وقد أدى االرتفاع في ندرة إيجاد فرص العمل إلى وجود عمالة بدوام جزئي. 
أما املؤشر اآلخر على تنامي ندرة الوظائف هو أن نسبة من العمال أشاروا إلى 
تزايد عملهم ساعات أقل من دوام كامل خالل العام املاضي. وفي الربع الثالث 
من عام ٢٠٠٦، وصلت هذه النسبة إلى ١١,٦٪ مما يشكل ارتفاعا باملقارنة مع 
نسبة ٧,٣٪ في الربع الرابع من عام ٢٠٠٤. ١١ ويتوقع صدور بيانات التشغيل 
للربع الرابع من العام ٢٠٠٦ في شباط ٢٠٠٧. إن استمرار الوضع احلالي لرمبا 
سيؤدي إلى فقدان إضافي في فرص العمل بالرغم من الوضع االستثنائي اجليد 
ملوسم حصاد الزيتون هذا العام مع توقعات بخلق بعض فرص العمل املؤقتة في 

هذا املجال.

إن التوقعات االقتصادية نحو املستقبل تتسم بكثير من عدم الوضوح واليقني. 
على  املانحة  اجلهات  من  الدعم  من  العالية  املستويات  استمرار  عملية  وتعتبر 
املدى القصير بالغة األهمية الستدامة االقتصاد الفلسطيني. لكن وفي سبيل 
إيجاد أرضية قوية للنمو املستقبلي، توجب توفر عاملني: أوال، حتسن جذري 
احلالية،  والقيود  اإلجراءات  ظل  ففي  الفلسطيني؛  والتنقل  احلركة  حرية  في 
استقرار  توفر  يتوجب  ثانيا،  احتضار.  في حالة  الفلسطيني  االقتصاد  سيبقى 
استئناف  يتطلب  الذي  األمر  الفلسطينية  للسلطة  املالي  الوضع  صعيد  على 
حتويل عائدات الضرائب واجلمارك، باإلضافة إلى تعديالت مالية كبيرة من قبل 

السلطة الفلسطينية. 
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استمرت القيود الصارمة على املوارد لتمويل اإلنفاق احلكومي في الربع األخير 
من عام ٢٠٠٦. وبقي الدعم اخلارجي قويا نسبيا لكن لم يكن كافيا ملعادلة 
استمرت في احتجاز  إسرائيل  وحتديدا ألن   – الضريبية  العائدات  الهبوط في 
جتبيها  التي  واجلمارك)  الضرائب  عائدات  يسمى  (ما  املباشرة  غير  الضرائب 
بالنيابة عن السلطة الفلسطينية – وألن البنوك أصبحت عبئا على املوارد بدال 
من أن تكون مصدرا للتمويل حيث استمرت البنوك بتخفيض تعامالتها مع 
احلكومة١٢. وفي الربع األخير، مت صرف ما يقرب من ١٣٦ مليون دوالر أمريكي 
كدعم خارجي بحلول منتصف شهر كانون أول، بضمنها ما يقرب من ١٠٤ 
 ٣٢ ومبلغ  املؤقتة  الدولية  اآللية  طريق  عن  تسييرها  مت  أمريكي  دوالر  ماليني 
مليون دوالر أمريكي وصلت من اجلهات املانحة العربية عبر حسابات مكتب 
لعام ٢٠٠٦  الفلسطينية. وبذلك وصل إجمالي املساعدات اخلارجية  الرئاسة 
التابعة  الثالثة  النوافذ  وتعمل  أمريكي.  دوالر  مليون   ٧٠٠ عن  يزيد  ما  إلى 
املخصصات  توسيع مجال  مت  املؤقتة بشكل كامل حاليا حيث  الدولية  لآللية 
التي تدفع من خاللها لتشمل حاليا ما يزيد عن ١٤٠,٠٠٠ مستفيد. فباإلضافة 
املؤقتة مفيدة في  الدولية  العربية، كانت اآللية  املانحة  إلى مساعدات اجلهات 
استيعاب األثر العكسي على الشعب الفلسطيني بسبب املقاطعة الدبلوماسية 

واملالية املفروضة على احلكومة. 

األخير  الربع  في  توفرت  التي  احملدودة  املالية  املوارد  من  األكبر  اجلزء  واستخدم 
املوظفني احلكوميني واحلاالت االجتماعية  إلى  من عام ٢٠٠٦ لصرف دفعات 
الصعبة وبشكل أقل، لضمان استمرار وصول الوقود وعمل املرافق العامة.ولغاية 
منتصف شهر كانون الثاني، صرفت دفعات إضافية بقيمة ١١٠ ماليني دوالر 
انه منذ تسلم احلكومة  إلى حقيقة  املوظفني احلكوميني مما يشير  إلى  أمريكي 
بقيادة حماس احلكم في نهاية شهر آذار تسلم املوظفون احلكوميون ما يقرب 
من ٤٠٪ من رواتبهم االعتيادية، لكن مع اختالفات كبيرة في هذه النسبة ما 

بني القطاعات املختلفة من املوظفني.         
          

مبالغ  جلب  إلى  التقارير  وأشارت  العامة.  املالية  اإلدارة  نظام  تفكك  واستمر 
كبيرة من األموال النقدية من اخلارج في عام ٢٠٠٦ بدون عمليات تسجيل 
كافية لهذه األموال أو كيفية استخدامها. وبشكل عام حصل تدهور وضعف 

إضافي على عملية إعداد التقارير حول العمليات املالية. 

السياسي.  الوضع  تعتمد بشكل كبير على  املالية  التطورات  أن  الواضح  ومن 
الوحدة (اتفاقية مكة)، ال يوجد  األخيرة حول حكومة  االتفاقية  بالرغم من 
وضوح في األفق السياسي، ولذلك يوجد احتمالية الستمرار األزمة السياسية 
على الصعيد احمللي والدولي التي شهدناها خالل العام ٢٠٠٦ لعدة أشهر أخرى 
على األقل. لذلك ميكن التوقع أن تبقى املوارد املالية – واإلنفاق – تعاني من 
قيود صارمة. وحتى لو افترضنا استمرار الدعم العربي القوي مببلغ ٤٠ إلى ٥٠ 
مليون دوالر شهريا مع استمرار الدفعات عن طريق اآللية الدولية املؤقتة بقيمة 
٣٠ إلى ٤٠ مليون دوالر أمريكي في الشهر، واحتساب مبلغ ١٥ مليون دوالر 
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بني ما فقط  سيغطي ذلك كل فان احمللية،  العائدات من  الشهر في أمريكي
استمرت ما ذلك إذا من أقل ورمبا الشهري، اجلاري اإلنفاق ثلثي إلى النصف
السياسة ستبقى احلالة، وفي هذه مع احلكومة. تعامالتها تخفيض في البنوك
حدود ضمن صرفها للدفعات الواجب احلذر االختيار إطار في املالية محدودة

املتوفرة. األموال

w�U*« ŸUDI�«  «—uDð

انعكاسات معاجلة في نشط بشكل الفلسطينية النقد سلطة عملت  لقد
حتت الوضع بأن القول ميكن لغاية اآلن املالي. القطاع السياسية على املصاعب
منو استمر وغزة. حيث الغربية  الضفة في البنوك في ويوجد سيولة  السيطرة
 ١٢ في ٪٦ من قريبة بنسبة احلكومية غير وازدادت اإليداعات – اإليداعات
تدفقات قوية من واضح مما يعكس بشكل – ٢٠٠٦ ثاني تشرين لغاية شهر
اخلاص بالرغم القطاع إلى القروض حجم توسيع في البنوك واستمرت اخلارج.
إلى القروض وازدادت األخيرة. األشهر في العملية لهذه الواضح البطء من 
تعامالت  يوجد ثاني. تشرين لغاية شهر ١٢ في ٪٧ بنسبة اخلاص  القطاع
استطاعت فقد الفلسطينية. السلطة وموظفي الفلسطينية السلطة مع جيدة
على القروض من كبير جزء حني ربط في كبير تخفيض تعامالتها بشكل البنوك
وكانت الفلسطيني.  االستثمار  صندوق أصول بضمان الفلسطينية السلطة
جزئيا صغيرة نسبيا، موظفي السلطة الفلسطينية على خدمة الديون التزامات
مبالغ في خصم أيضا البنوك بدأت وقد القروض. هذه إعادة جدولة بسبب
للمساعدة الفلسطينية السلطة موظفي على والسلف من املخصصات صغيرة

عدا قوية ضمانات عدم وجود ظل وفي ولكن الناجتة. الفائدة تغطية نسبة في
في قلق مصدر القروض هذه ستصبح الشخصية، والضمانات ذاتها عن األجور
الفلسطينية في السلطة موظفي لرواتب املنتظمة الدفعات استمرار عدم حال
تدابير بإعداد تبدأ أن البنوك على سيتوجب احلالة، هذه املنظور.وفي املستقبل
في منتشرة موظفي السلطة الفلسطينية القروض. القروض إلى لهذه احتياطية
قاعدة ذات محلية بنوك بضعة في أساسي بشكل متركزة املخاطر لكن بنوك عدة
خطط لتطوير البنوك هذه الفلسطينية مع سلطة النقد وتعمل ضيقة. رأسمالية
الفلسطينية السلطة  موظفي إلى القروض حجم تخفيف إلى تهدف  عالجية

األرباح. كافة على ذلك احلفاظ مبا في رأسمالها مع لتتناسب

إسرائيل بنك مع وثيق بشكل الفلسطينية النقد سلطة تعمل ذلك إلى إضافة
الغربية الضفة في والبنوك اإلسرائيلية البنوك بني العالقة  استمرارية لضمان 
من حتسني التعامل على إسرائيل بنك عليها مع املتفق اإلجراءات وتركز وغزة.
الدولية املمارسات يتماشى مع املعامالت البنكية مبا في موضوع قبل الطرفني
مكافحة إطار في  اجلديدة واألنظمة اإلجراءات إن الشيكات. حتويالت  ومنع
والتي – إسرائيل في مؤخرا أقرت التي تبييض األموال/مكافحة متويل اإلرهاب
للتعامل الضرورية والتوثيق املعلومات صعيد على صرامة أكثر متطلبات تتضمن
إلى باإلضافة – واحد خالل عام ستنفذ والتي وغزة الغربية الضفة في البنوك مع
في النقد الفلسطينية سلطة قبل من الثاني تشرين في مماثلة صدرت إجراءات
على البنوك ستمكن – ستة أشهر خالل ستنفذ والتي – الضفة الغربية وغزة

بينها.   فيما التعامالت استمرار اجلانبني من
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الوصفاسم املشروع والتفاصيل

مشروع إدارة النفايات الصلبة والبيئة 
البنك الدولي: ٩,٥ مليون دوالر أمريكي

تاريخ املصادقة: ١٠ تشرين أول، ٢٠٠٠.
موعد اإلغالق: ٣١ كانون أول، ٢٠٠٧.

رئيس فريق العمل: أندرو موكاخا

في  النفايات  من  والتخلص  ونقل  الصلبة،  النفايات  مجال جمع  في  تدخالت  بتمويل  املشروع  يقوم 
محافظة جنني. يدار املشروع من قبل مجلس اخلدمات املشتركة إلدارة النفايات الصلبة. يساعد املشروع 
في تعزيز قدرات بناء سلطة جودة البيئة. وتقوم املفوضية األوروبية بتمويل تزويد مركبات جمع النفايات 

وخطط لتنظيم العمل ما بني محطات النقل.

مشروع استثمار وإدارة قطاع الكهرباء 
البنك الدولي: ١٥ مليون دوالر أمريكي.

دوالر  مليون   ٣٨ األوروبي:  االستثمار  بنك 
أمريكي.

إيطاليا: ٣٥ مليون دوالر أمريكي.
السلطة الفلسطينية: ٣ ماليني دوالر أمريكي.

موعد املصادقة: ٣١ آب، ١٩٩٩.
موعد اإلغالق: ٣١ كانون أول، ٢٠٠٦.

رئيس فريق العمل: سومني موخيرجي

أهداف هذا املشروع الذي يصل متويله إلى ٩١ مليون دوالر أمريكي: إعادة تأهيل أنظمة قوة التوزيع في 
وسط وجنوبي الضفة الغربية، والتعامل مع البنية املؤسساتية لقطاع اإلدارة على املدى البعيد.

مشروع املياه الطارئ
البنك الدولي: ١٢,٥ مليون دوالر أمريكي

تاريخ املصادقة: شباط ٢٠٠٤.
موعد اإلغالق: ٣٠ حزيران، ٢٠٠٧.

رئيس فريق العمل: سناء النمر

إن الهدف األساسي من املشروع هو دعم االستثمارات التي من شأنها أن تساعد في تخفيف النقص 
املائية  املوارد  على  واحلفاظ  الصحية؛  واملخاطر  املياه  تكاليف  وتقليل  اآلمنة؛  املياه  كميات  في  املزمن 
الشحيحة من خالل تقليص نسبة الفاقد من النظام. يشمل املشروع على املركبات التالية: أ) تصليح 
وإعادة تأهيل العمليات الطارئة لتزويد املياه في مناطق ريفية نائية جنوبي الضفة الغربية؛ ب) عمليات 
الصحي في  املياه والصرف  الضرورية من أجل احلفاظ على مستويات خدمة  التأهيل  التصليح وإعادة 
قطاع غزة ضمن املستويات العليا التي حتققت من خالل مشروع غزة للمياه والصرف الصحي بالرغم من 
األوضاع االقتصادية واألمنية املتدهورة؛ وج) توفير مساعدة فنية وبناء قدرات لسلطة املياه الفلسطينية 
ومرفق املياه للبلديات الساحلية حديث اإلنشاء في قطاع غزة، وإقامة مجالس خدمات مشتركة ريادية 

للبلدات األصغر جنوبي الضفة الغربية.    

مشروع إصالح شبكة األمان االجتماعي
البنك الدولي: ١٠ ماليني دوالر أمريكي 

تاريخ املصادقة: ١٩ متوز ٢٠٠٤.
موعد اإلغالق: ٣١ كانون أول، ٢٠٠٨.

رئيس طاقم العمل: دافيد ستيل.

أهداف املشروع: التخفيف من وطأة األزمة االجتماعية واالقتصادية احلالية على السكان األكثر عوزا، 
وحماية رأس املال البشري لألطفال الفقراء في الضفة الغربية وقطاع غزة. يتحقق هذا الهدف من خالل 
تعزيز وتعديل برنامج احلاالت اخلاصة القائم والتابع لوزارة الشؤون االجتماعية لكي يشمل على بند 
ميكن األسر املؤهلة من احلصول على مساعدات مشروطة بالتزامهم مبجموعة من املعايير احملددة مسبقا 
توعية  جلسة  وحضور  الطبية،  الفحوصات  مواعيد  خالل  والتواجد  املدرسة،  إلى  باحلضور  واملتعلقة 
حول قضايا اجتماعية ذات صلة. كما يهدف املشروع إلى تقوية القدرة املؤسساتية ملؤسسات السلطة 

الفلسطينية املشاركة في تطبيق املشروع املقترح، وخاصة في وزارة الشؤون االجتماعية. 
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التكاملي املجتمع تنمية مشروع
إضافة  أمريكي، دوالر ماليني ١٠ الدولي: البنك
مت  إضافي كتمويل أمريكي دوالر ماليني  ٥ إلى

.٢٠٠٦ أول كانون عليه في املصادقة
٢٣ أيار، ٢٠٠٢. املصادقة: تاريخ

أول، ٢٠٠٦. ٣١ كانون اإلغالق: موعد
أبو دقة. حسام العمل: رئيس طاقم

التجمعات في األساسية  واالقتصادية االجتماعية اخلدمات  ووفرة جودة حتسني إلى املشروع يسعى
تنمية عمليات عقب املشروع جاء هذا وقد غزة. وقطاع الغربية في الضفة واملهمشة الفقيرة السكانية
ميول والثانية). األولى (املرحلة املجتمعية التنمية مشاريع إطار في البنك  من ممولة  سابقة مجتمعية
يحفظ وبالتالي وعيادات، ومدارس، الصحية، الصرف وأنظمة املياه وتزويد الطرق، إعادة تأهيل املشروع
تأهيل إعادة ذلك في مبا زراعية، نشاطات ميول أنه كما صغيرة. وبلديات أصول القرى حصة ويوسع
تكنولوجيا إطار في جديدة مبادرات املشروع يستكشف وأخيرا، البيوت. وأسطح والطرق  اآلبار،
حتسني وبالتالي األهداف، بعد متعددة عن اتصاالت مراكز متويل إنشاء خالل من واالتصاالت املعلومات

املعلومات والتدريب. إلى واملهمشني الفقراء وصول إمكانية

غزة شمالي الطارئ العادمة املياه معاجلة مشروع
دوالر أمريكي مليون ٧,٥ الدولي: البنك

٩ أيلول ٢٠٠٤ املصادقة: تاريخ
٣٠ حزيران، ٢٠١٠ اإلغالق: موعد

النمر سناء العمل: طاقم رئيس

والصرف املياه مشاريع سلسلة في الرابع هو غزة شمالي الطارئ العادمة املياه معاجلة مشروع  يعتبر
وأخطار اآلنية البيئية الصحية، األخطار املشروع ويعالج .١٩٩٤ عام منذ البنك قبل من املمولة الصحي
التي املجاري، من بحيرة مقربة على املتواجدة السكانية تواجه املجموعات التي باألمان متعلقة أخرى
هو أن املشروع كما غزة. شمالي الهيا بيت نحو سريع، في على باالتساع واآلخذة بشكل بائس تعالج
محطة بناء يتخلله بحيث غزة، شمالي العادمة في املياه من والتخلص ملعاجلة املدى بعيد من حل جزء
هذا من وسيستفيد  مختلفة. مانحة جهات قبل من  متويلها املتوقع من والذي  العادمة  املياه  ملعاجلة

غزة.  شمالي في يعيشون نسمة ٣٠٠ ألف حوالي املشروع

الصحي الصرف وخدمات للمياه غزة مشروع
املرحلة الثانية –

دوالر أمريكي مليون ٢٥ الدولي: البنك
٧ حزيران، ٢٠٠٥. املصادقة: تاريخ

الثاني، ٢٠٠٩. ٣١ كانون اإلغالق: موعد
رئيس طاقم العمل: خيري اجلمل

إن األهداف األولى. املرحلة – الصحي والصرف للمياه غزة  ملشروع ومتابعة تكملة هو املشروع هذا
من غزة في العادمة املياه واملياه لقطاع مستدامة مؤسساتية بنية تطوير أ) هي: املشروع لهذا التنموية
وتعميق تعزيز بواسطة ذلك سيتم كما الساحلية، البلديات مياه ملرفق التوظيفي التأسيس دعم خالل
واملؤسساتية التنظيمية القدرة وتعزيز سنوات ثماني ملدة تشغيلي خالل عقد اخلاص من القطاع مشاركة
إعادة بواسطة الصحي والصرف املياه حتسني خدمات في االستمرار وب) الفلسطينية؛ املياه لسلطة
املرحلة مع احلال كان كما املشروع، هذا ويعتبر القائمة. واملرافق األنظمة وتوسيع  وحتديث تأهيل،
املياه والصرف الصحي خدمات لتحسني موازي أكبر مال برنامج رأس من جزء املشروع، نفس من األولى
بحيث املياه من كميات كبيرة تزويد شبكة لتأسيس أساسية استثمارات املشروع على يشمل غزة. في
ستمول هذه العادمة. معاجلة املياه ومحطات الصحي الصرف بشبكة غزة في املختلفة البلديات تربط
بواسطة ،٢٠٠٠-٢٠٠٥ لألعوام  أمريكي دوالر مليون  ٣٤٠ الكلية تكلفتها البالغة االستثمارات،
األمريكية للحكومة التابعة الدولية التنمية وكالة األوروبي، االستثمار  بنك من ومنح  ميسرة قروض

 . KfWبنوك ومجموعة
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مشروع التعليم العالي.
البنك الدولي:  ماليني دوالر أمريكي
تاريخ املصادقة: ٢٦ نيسان ٢٠٠٥.

موعد اإلغالق: ٣١ كانون أول، ٢٠٠٩.
رئيس طاقم العمل: أدريانا جاراميللو

العالي، ضمان مدى  التعليم  التنظيمية إلدارة  البيئة  للمشروع هي: ١) حتسني  التنموية  إن األهداف 
الصلة واجلودة. ٢) زيادة النجاعة الداخلية واخلارجية لنظام التعليم العالي، كخطوة أولى نحو حتقيق 
االستدامة؛ ٣) خلق محفزات وتوفير القاعدة لتحسني جناعة، جودة، ومدى صلة مؤسسات التعليم ما 
الثانوية لكي تتالءم مع االحتياجات االجتماعية-االقتصادية للشعب الفلسطيني. يوفر املشروع  بعد 
مساعدة فنية في حتديد سياسات تتناسب مع زيادة االستدامة املالية لهذا القطاع وحتسني القدرة على 
االستجابة إلى احتياجات سوق العمل. كما أنه يوفر آليات محفزة لتحسني اجلودة ومدى الصلة للبرامج 
اجلودة  قضايا  حول  منح  على  للحصول  بطلبات  املؤسسات  ستتقدم  التنافس،  قاعدة  وعلى  املتوفرة. 
واإلدارة، والتي تتم إدارتها بواسطة آلية صندوق متويل. وباإلضافة إلى ذلك، سيوفر املشروع مساعدة 
وسيحدد  العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  تديره  الذي  احلالي  الطلبة  قروض  برنامج  إدارة  لتحسني  فنية 
األوروبية  املفوضية  تشارك  الطلبة.  مساعدات  برامج  لتمويل  املتوفرة  املالية  املوارد  لتوسيع  القاعدة 

بالتمويل مبقدار ٦ ماليني يورو. 

مشروع إدارة األراضي
البنك الدولي: ٣ ماليني دوالر أمريكي

تاريخ املصادقة: ٢٦ كانون الثاني، ٢٠٠٥.
موعد اإلغالق: ٣١ كانون أول، ٢٠٠٧.

رئيس طاقم العمل: إبراهيم دجاني

إدارة  إلصالح  الفلسطينية  السلطة  واستعداد  التزام  مدى  معرفة  تقييم/  هو  املشروع  هذا  هدف  إن 
األراضي من خالل إدراج تغييرات على صعيد السياسات، وتغييرات قانونية ومؤسساتية إلجناز إجراءات 
ناجعة الستصدار سندات ملكية أراضي، وتسجيل معامالت امللكية، وعمليات شفافة إلدارة وتنظيم 
األراضي العامة. إن املشروع هو املرحلة األولى من برنامج بعيد املدى إلدارة األراضي، والذي يهدف إلى 
تعزيز النمو االقتصادي من خالل حتسني ضمان استئجار األراضي وتسهيل تطوير أسواق ناجعة لألراضي 
واملمتلكات في مناطق ريفية ومدنية من خالل تطوير نظام ناجع لسندات ملكية األراضي بحيث يرتكز 

على سياسات وقوانني واضحة، شفافة ومنسجمة، ومدعمة ببنية مؤسساتية مناسبة.

مشروع املنظمات غير احلكومة - املرحلة الثالثة
البنك الدولي: ١٠ ماليني دوالر أمريكي
الوكالة الفرنسية للتنمية: ٦ ماليني يورو

تاريخ املصادقة: ١٩ كانون أول ٢٠٠٦
رئيس طاقم العمل: ميسكيرمي برين 

إن هدف املشروع هو تزويد خدمات اجتماعية للقطاعات الفقيرة واملعوزة أو التي تأثرت من الظروف 
االجتماعية واالقتصادية املتدهورة، وذلك من خالل إنشاء آلية فعالة لتحسني جودة واستدامة عمليات 
توفير اخلدمات االجتماعية من قبل املنظمات غير احلكومية. وقد صمم املشروع من أجل اإلسهام نحو 
إلى  الوصول  فرص  تساوي  في  املساهمة  أجل  ومن  احلكومية  غير  املنظمات  لقطاع  مؤسساتية  تنمية 

اخلدمات االجتماعية للفقراء واملهمشني. 
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الطارئ التأهيل وإعادة البلدية اخلدمات مشروع
الثاني

أمريكي دوالر ماليني ١٠ الدولي: البنك
أول ٢٠٠٦ ١٩ كانون املصادقة: تاريخ

كرم ستيف العمل: طاقم رئيس

قدرة وعلى البلدية العائدات على جدية انعكاسات إلى االقتصادي التشنج من املطولة الفترة لقد أدت
في حادة زيادة إلى ترجم ذلك وقد األساسية. اخلدمات تزويد في االستمرار احمللية في احلكم سلطات
النفايات لتراكم نتيجة وذلك للسكان الفلسطينيني الصحي، بالنسبة بالصرف املخاطر الصحية واملتعلقة
ذات املأهولة املناطق في وخاصة الصحي الصرف وشبكات واملياه، للشوارع، املتدهور والوضع الصلبة،
هي: الثاني الطارئ التأهيل وإعادة البلدية  اخلدمات مشروع أهداف إن العالي. السكاني االكتظاظ
توفير في املتزايد التدهور تخفيف للمساعدة في التحتية البنية وصيانة  تأهيل إلعادة متويل توفير أ)
برامج إطالق من خالل احمللي املستوى على مؤقتة عمل فرص خلق وب) اخلدمات البلدية الرئيسية،
البلدية، للتنمية اإلقراض صندوق خالل ومن ذلك، إلى باإلضافة على العمالة. ترتكز عمل فرص خللق
إقامة خالل (من البلدية اخلدمات تكاليف استعادة لتحسني ريادية مبادرات املشروع قد يستكشف
محلية حكومية غير منظمات مع الشراكات ودعم مسبقا) تكلفتها دفع يتم للكهرباء عدادات أنظمة
دوالر  مليون ٤٠,٢ إلى حاليا تصل للمشروع اإلجمالية التكلفة إن جناعة. أكثر خدمات بصورة إليصال
الغربية،  والضفة لغزة صندوق االئتمان أمريكي من ماليني دوالر ١٠ متويل بقيمة يشمل مبا أمريكي
مع اجلارية املباحثات تؤدي  أن املرجح من للتنمية. الفرنسية والوكالة هولندا  من إضافية والتزامات
آذار ٢٠٠٧.     املتوقعة في االلتزامات جانب إلى التكلفة، لتغطية باقي والسويد KFW بنوك مجموعة

الطيور أنفلونزا من واحلد مشروع الوقاية
أمريكي دوالر ماليني ١٠ الدولي: البنك

دوالر  ماليني ٣ الطيور: ألنفلونزا العاملي الصندوق
أمريكي

٧ أيلول ٢٠٠٦. املصادقة: تاريخ
دقة أبو حسام العمل: طاقم رئيس

الهائل الكم بسبب أنفلونزا الطيور من كبير خطر إلى تتعرض أنها على وقطاع غزة الغربية الضفة تصنف
وقد احمللية. الدواجن بني العدوى انتشار من كبير خطر يوجد كما تعبر املناطق، التي املهاجرة الطيور من
AI H5N في  فيروس وجود على نيسان في العاملية الصحة ومنظمة والزارعة/ منظمة الغذاء أكدت
تعزيز إلى املشروع يهدف املصابة. املناطق في مانعة إبادة عملية إمتام جرى في غزة، وقد مواقع ثماني
تطبيقه يتم وسوف املستقبل، في محتملة انتشار عمليات على للرد البيطرية العامة والصحة القطاعات
الترتيبات وتنسيق اإلشراف ناحية من اإلجمالية املسؤولية وستعهد لإلمناء. املتحدة األمم برنامج مبشاركة

الصحة. وزارة تترأسها والتي الطيور، أنفلونزا ملكافحة الوطنية الطوارئ جلنة إلى املؤسساتية والتنفيذ

W×½U*«  UN'« œbF²� ÊUL²z« ‚ËbM�
والتفاصيل املشروع الوصفاسم

الطارئة اخلدمات برنامج دعم
.٢٠٠٦ آب املصادقة: موعد

٣٠ حزيران، ٢٠٠٨. اإلغالق: موعد
ستيل دافيد العمل: طاقم رئيس

اخلدمات تزويد عملية تدهور حدة من التخفيف هو الطارئة لبرنامج دعم اخلدمات التنموي الهدف إن
وميول الرواتب. إطار خارج اجلارية التكاليف إيفاء  على  الفلسطينية السلطة قدرة  عدم  عن الناجم
اإلنفاق برنامج على وبناء األساسية االجتماعية الوزارات في الرواتب إطار خارج  املصاريف البرنامج
 ٦٢ لغاية اليوم املانحني التزامات إجمالي وتصل الوزارات. لهذه املخصص الفلسطينية للسلطة اجلاري

أمريكي. دوالر مليون

اجلاري. لإلنفاق السنوي الفلسطينية برنامج السلطة الطارئة على اخلدمات دعم برنامج ترتكز موازنة
وتوريد للمشروع الطارئة االعتبار الطبيعة بعني األخذ مع املصروفات أهلية بتقييم البنك الدولي ويقوم
سيكون ممكنا رمبا أخرى قطاعات في املصروفات متويل عمليات االئتمانية. الضمانات ومتطلبات البنك

الضروري. التمويل توفير في رغبة املانحون أبدى حال في
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WO�U(« l¹—UA*«UNÐ Âe²K*«WŽu�b*«UNÐ Âe²K� WŽu�b*« m�U³*« ŸuL−�
 WŽu�b*«

٠١٩٫٥٧٫٣٧٫٣ مشروع ادارة النفايات الصلبة والبيئة
٠٢١٥٫٠٨٫٥٨٫٥ مشروع التنمية املجتمعية التكاملي

٠٤١٢٫٥٧٫٠٧٫٠ مشروع املياه الطارئ
٠٤١٠٫٠١٫٠١٫٠ مشروع شبكة األمان االجتماعية

٠٥٧٫٨٤٫٣١٤٫٠٠٫٠٤٫٣ مشروع معاجلة املياه العادمة شمالي غزة
٠٥٣٫٠٠٫٥١٫٥٠٫٥١٫٠ مشروع ادارة االراضي
٠٥١٠٫٠١٫٨٥٫٩٠٫٣٢٫١ مشروع التعليم العالي

٠٥٢٠٫٠٧٫٢٧٫٢ مشروع  مياه غزة الطارئ املرحلة  الثانية
٠٧١٠٫٠٠٫٠٠٫٠ مشروع انفلونزا الطيور

٠٧١٠٫٠٠٫٠٠٫٠ مشروع املنظمات غير احلكومية - املرحلة الثالثة
٠٧١٠٫٠٠٫٠٠٫٠ مشروع اعادة تأهيل اخلدمات البلدية الطارئ  املرحلة الثاتية 

١١٧٫٨٣٧٫٦٢١٫٤٠٫٨٣٨٫٤املجموع

WO�U(« l¹—UA*«UNÐ Âe²K*«WŽu�b*«UNÐ Âe²K� WŽu�b*« m�U³*« ŸuL−�
 WŽu�b*«

٠٠١٥٫٠١٤٫٨١٤٫٨ مشروع ادارة قطاع الكهرباء
٠٣٤٠٫٠٤٠٫٠٧١٫٦٧١٫٦١١١٫٦ مشروع دعم اخلدمات الطارئة - املرحلة الثانية

٩٧٢٫٣٢٫٣٠٫٣٠٫٣٢٫٦ برنامج املهنيني املغتربني الفلسطينيني
٠٢٢٠٫٠٢٠٫٠٢٩٫٢٢٩٫٢٤٩٫٢ مشروع دعم اخلدمات الطارئة

SAO ٠٤٢٠٫٠٢٠٫٠٢٠٫٠ إصالح االدارة املالية العامة
٩٧٢٫٨٢٫٥٢٫٥ برنامج التطوير القانوني

٩٦٤٠٫٠٤٠٫٠٥٫٤٥٫٤٤٥٫٤ مشروع البنية التحتية البلدية والتنمية
٩٧٢٫٢٢٫٢٢٫٢ مشروع املشاريع التجارية الصغيرة

٩٥٣٠٫٠٣٠٫٠٦٣٫٩٦٣٫٩٩٣٫٩ مشروع اعادة التأهيل الطارئ
١٠٫٠١٠٫٠١٠٫٠صندوق وكالة ضمان االستثمار متعددة األطراف

٩٦٢٠٫٠٢٠٫٠٣٫٥٣٫٥٢٣٫٥ مشروع اعادة الـاهيل الطارئ املرحلة الثانية
٩٧١٠٫٠١٠٫٠٢٫٨٢٫٨١٢٫٨ مشروع التنمية املجتمعية
٠١١٢٫٠١٢٫٠١٢٫٠ برنامج االستجابة الطارئة

٩٥٢٠٫٠٢٠٫٠٢٩٫١٢٩٫١٤٩٫١ مشروع اعادة تأهيل التعليم  والصحة
٩٩٨٫٠٨٫٠٨٫٠ مشروع التنمية املجتمعية املرحلة الثانية

٩٧٣١٫٠٣١٫٠٣١٫٠ مشروع غزة للمياه والصرف الصحي
٩٨١٠٫٠١٠٫٠٤٫٦٤٫٦١٤٫٦ مشروع املنظمات غير احلكومية الفلسطينية

٩٩٢٥٫٠٢٥٫٠٣٫٦٣٫٦٢٨٫٦ مشروع بيت حلم ٢٠٠٠
٩٧١٧٫٤١٧٫٤١٧٫٤ مشروع االسكان الفلسطيني

٩٨٧٫٢٦٫٩٦٫٩ املنطقة الصناعية في غزة
٩٩٢١٫٠٢١٫٠٢١٫٠ مشروع املياه والصرف الصحي للمنطقة اجلنوبية

٠٠٧٫٩٧٫٩٧٫٩ مشروع تطوير النظام الصحي
٠١٧٫٠٧٫٠٧٫٠ مشروع العمل التربوي

٠٣٢٠٫٠٢٠٫٠٢٠٫٠ مشروع اعادة تأهيل اخلدمات البلدية الطارئ
٠١٨٫٠٨٫٠١١٫٦١١٫٦١٩٫٦  مشروع املنظمات غير احلكومية الفلسطينية

٠٠٧٫٥٧٫٥٧٫٥ مشروع البنية التحتية البلدية والتنمية املرحلة الثانية
٤١٤٫٢٤١٣٫٥٢٢٥٫٧٢٢٥٫٧٦٣٩٫٢املجموع املكتمل

٥٣٢٫٠٤٥١٫١٢٤٧٫١٢١٤٫١٦٦٥٫١املجموع (احلالي واملكتمل)
٠٫٠صناديق االئتمان املمولة من قبل اجلهات املانحة

٢٧٣٫٤٢٧٣٫٤٢٧٣٫٤صندوق هولست**
٢٣٫٦٢٣٫٦٢٣٫٦صندوق ائتمان للمساعدات الفنية**

٢٥٫٠٢٥٫٠٢٥٫٠مرفق السالم**
٢٧٣٫٤٢٧٣٫٤٢٧٣٫٤صندوق ائتمان إصالح االدارة املالية العامة**

٦٢٫٠٩٫٠٩٫٠برنامج دعم اخلدمات الطارئة
٦٥٧٫٤٦٠٤٫٤٦٠٤٫٤مجموع صناديق االئتمان املمولة من قبل اجلهات املانحة

٥٣٢٫٠٤٥١٫١٩٠٤٫٥٨١٨٫٥١٢٦٩٫٥املجموع الكلي
* ٪بالنسبة لبعض التمويل املشترك، يضاف دخل املتأتي من االستثمار إلى الرئيسي ويصرف مما يرفع الدفعات إلى ما يزيد عن ١٠٠

 ** مغلق
٢/ العام الذي يقر فيه مجلس املدراء التنفيذيني للبنك الدولي

…ež ŸUD�Ë WOÐdG�« WHC�« W³OIŠ
≤∞∞∑ w½U¦�« Êu½U� s� ‰Ë_«
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 Wz—UD�«  U�b)« rŽœ Z�U½dÐ
جاء إطالق مشروع دعم اخلدمات الطارئة في عام ٢٠٠٢ من أجل 
املتكرر  اإلنفاق  متويل  خالل  من  االقتصادية  األزمات  أثر  تخفيف 
العالي  والتعليم  والتربية  الصحة  وزارات  في  الرواتب  إطار  خارج 
البلديات.  والشؤون االجتماعية ومن خالل توفير الدعم املالي إلى 
دعم  مشروع  قام   ،٢٠٠٥ وحزيران   ٢٠٠٢ آذار  بني  ما  الفترة  وفي 
اخلدمات الطارئة (املرحلة األولى والثانية) بتوفير متويل بقيمة ١٧٦ 

مليون دوالر أمريكي من موارد البنك واجلهات املانحة. 

إطالق  بإعادة  الدولي  البنك  قام  األخيرة،  املالية  لألزمة  وكاستجابة 
مجموع  وصل  اليوم،  ولغاية  الطارئة.  اخلدمات  دعم  مشروع 
االلتزامات املالية إلى ٦٢ مليون دوالر أمريكي من قبل تسع جهات 
مانحة (النمسا، بلجيكا، دائرة التنمية الدولية في حكومة اململكة 
سويسرا  فرنسا،  أسبانيا،  النرويج،  األوروبية،  املفوضية  املتحدة، 
املانحة  اجلهات  هذه  مع  إدارة  اتفاقيات  البنك  ووقع  والسويد). 
دوالر  مليون  فيه ٥٨  مبا  أمريكي،  دوالر  مليون  بقيمة ٦٢  التسعة 

أمريكي مت حتويلها إلى البنك (أنظر جدول رقم ١). 

وقد مت االلتزام مببلغ ٢٣ مليون دوالر أمريكي حتى اآلن (٤٠٪ من 
املوازنة املتوفرة). ويتوقع أن يتم االلتزام بشكل كامل مببلغ إجمالي 
يصل إلى ٥١,٥ مليون دوالر أمريكي لغاية ٣١ آذار ٢٠٠٧ (أنظر 
جدول رقم ٢)، مما ميثل ٩٢٪ من املوازنة املتوفرة من التزامات اجلهات 
املانحة. وقد مت صرف مبلغ ١٠ ماليني دوالر أمريكي لغاية اآلن، مبا 
من  ودفعات متت  الدولي  البنك  مباشرة عن طريق  دفعات  يتضمن 
دعم  مشروع  يعتمد  الرئيس.  ملكتب  التابع  اخلاص  احلساب  خالل 
إشراف  مع  املعنية  الوزارات  قبل  التنفيذ من  الطارئة على  اخلدمات 
ويتعامل  الرئيس.  مكتب  قبل  من  الدفعات  وصرف  مالية  ورقابة 
هذا املشروع مع ١١٣ رزمة من التوريدات وحجم كبير من اإلنفاق 

املتكرر اإلضافي. 

وفي قطاع الصحة، سيتم التوقيع على ٩ رزم لتوريد األدوية بقيمة 
يتم  أن  ويتوقع  الثاني  كانون  شهر  في  أمريكي  دوالر  مليون   ٣,٣
تسليم الشحنات في شهري شباط وآذار ٢٠٠٧. ويتوقع أيضا توقيع 
رزمة عطاءات على أساس املنافسة الدولية بقيمة ٧,٩ مليون دوالر 
آذار ٢٠٠٧.  التسليم في  أمريكي في شباط ٢٠٠٧، حيث سيتم 
إضافة إلى ذلك، مت تخصيص مبلغ ٦ ماليني دوالر أمريكي للتعاقد 
على خدمات صحية متخصصة مع ٤٢ منظمة غير حكومية مزودة 
اإلضافية.  التشغيلية  للتكاليف  ماليني   ٥ ومبلغ  الصحية،  للرعاية 
وفي قطاع التعليم، مت صرف مبلغ ٥,٧ مليون دوالر أمريكي كرسوم 
ملوظفي اجلامعات. ومن مجموع ٤١ رزمة توريد، يوجد ٢٥ رزمة 
في مرحلة متقدمة من التوريد وستكون الرزم املتبقية قيد التوريد في 
االجتماعية، يوجد ١٤  الشؤون  الثاني ٢٠٠٧. وفي مجال  كانون 
رزمة توريد بقيمة كلية تصل إلى ٦٠٠,٠٠٠ دوالر أمريكي وقد مت 
توقيع ١١ رزمة منها في شهر كانون أول ٢٠٠٦، ويخطط لتوقيع 
الثاني ٢٠٠٧. وسيتم  املتبقية في نهاية شهر كانون  الثالثة  العقود 
توزيع كافة البضائع في إطار هذه العقود (على سبيل املثال: الغذاء) 

على أساس شهري. 

وبناء على طلب من دائرة التنمية الدولية في حكومة اململكة املتحدة، 
التشغيل  تكاليف  ليتضمن  املشروع  هذا  مجال  بتوسيع  البنك  قام 
البنك  وقام  الصحي.  واملياه/الصرف  الطاقة  مجالي  في  والصيانة 
بتوقيع  املتحدة  اململكة  حكومة  في  الدولية  التنمية  ودائرة  الدولي 
اتفاقية إدارة مراجعة ملبلغ إضافي بقيمة ٥,٥ مليون دوالر أمريكي 
لصالح هذه القطاعات واملرافق التي قامت بتحديد اولويات اإلنفاق 
حيث مت حتويل الدفعات األولى وهي في طريقها إلى الصرف. سيقوم 
مكتب الرئيس باإلشراف وصرف الدفعات في حني ستتسلم سلطة 
الطاقة الفلسطينية، ومرافق الطاقة احمللية، وسلطة املياه الفلسطينية، 

ومرفق مياه البلديات الساحلية مسؤولية التشغيل اليومي. 
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WF�u²*« W½“«u*«
١١١,٥ مليون دوالر أمريكي »*U³KD²  (ملدة عام واحد)  

٣٧,٩ مليون دوالر أمريكي التعليم    
٥٧,٧ مليون دوالر أمريكي الصحة    

٢,٠ مليون دوالر أمريكي الشؤون االجتماعية  
١٢,٠ مليون دوالر أمريكي الصرف الصحي/الطاقة  

٠,٨ مليون دوالر أمريكي إدارة املشروع من مكتب الرئيس 

٦٢,٠ مليون دوالر أمريكي    W×½U*«  UN'«  U�«e²�«

q¼R*« ‚UH½ù«

�u�« W�U“»—» ∫ اإليجار (املباني، املدارس، العيادات الصحية، املالجئ)، املواصالت، 
الوقود، التأمني، الترخيص، املرافق العامة، لوازم املكاتب، الصيانة)

   
»�W×B∫ األدوية الضرورية، التطعيمات، مواد مختبر وبنك الدم، اللوازم الطبية، 
مع  عقود  الغذاء،  املستشفيات/عقود  تنظيف  املرافق،  واستئجار  الصيانة 

مؤسسات غير حكومية مزودة خلدمات.   

لوازم  (املواد/القرطاسية/املراقبة)،  االمتحانات  تكاليف   ∫rOKF²�«
التدريب املهني، إعادة تأهيل ثانوي للمدارس، تكاليف  املدارس، مواد 

جارية للجامعات، مبا فيه رواتب املوظفني.

للمالجئ  معدات  األساسي،  االثاث   ∫WOŽUL²łô«   «bŽU�*«
ومراكز إعادة تأهيل، أعمال إعادة تأهيل ثانوية في املالجئ 

واملراكز، وغذاء لسكان املالجئ/املراكز.   

�W�UÞØw×� ·d�Ë ÁUO∫ البضائع واخلدمات 
بعمليات  مباشر  بشكل  املرتبطة  األساسية 

تشغيل وصيانة الشبكات. 
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“qLF�« s� b¹e�”
WO�uJ(« dOž WLEM*« ŸËdA�

∫W¦�U¦�« WKŠd*« –

اجتماعية خدمات تزويد إلى املشروع هذا  يهدف
االجتماعية املتأثرين من الظروف أو واملعوزين للفقراء
فعالة آلية إنشاء  خالل من  املتدهورة  واالقتصادية
االجتماعية اخلدمة إيصال واستدامة جودة لتحسني
املشروع هذا أن احلكومية. كما  غير املنظمة قبل من
املؤسساتي لقطاع التطوير اجتاه  لإلسهام في صمم قد
فرص في املساواة ونحو احلكومية غير املنظمات
واملهمشني. للفقراء االجتماعية اخلدمات إلى الوصول
 ١٧٫٦ بنحو للمشروع اإلجمالية  التكاليف تقدر 
دوالر  ماليني ١٠ فيها مبا  أمريكي، دوالر مليون
الغربية، والضفة لغزة االئتمان صندوق ميولها أمريكي

للتنمية. الفرنسية الوكالة قبل من يورو ماليني وستة

…œUŽ≈Ë W¹bK³�«  U�b)« ŸËdA�
∫WO½U¦�« WKŠd*« – ∆—UD�« qO¼Qð

املتواصل االقتصادي االنكماش تأثير انعكس لقد
الفلسطيني املجتمع شرائح  كافة على  املالي والضغط
لنقص ونظرا املؤسساتية. املستويات كافة  وعلى
من احمللية السلطات  تتمكن لم املالية، التحويالت
األهداف إن البلدية. اخلدمات تزويد  في االستمرار 
التأهيل وإعادة  البلدية  اخلدمات  ملشروع الرئيسية
في املساعدة (i هي: الثانية املرحلة – الطارئ
إيصال اخلدمات في إضافي تدهور حدة التخفيف من
املستوى على مؤقتة عمل فرص خلق (ii األساسية
عمل ترتكز خللق فرص برامج إطالق خالل من احمللي
تعزز التي إبداعية مبادرات إطالق (iiiو العمالة على
احلكومية غير واملنظمات احمللي احلكم بني التعاون ما
للمجموعة الطارئة االحتياجات إلى  االستجابة في
التكاليف استرجاع في البلديات ومساعدة السكانية
اإلجمالية التكاليف إن اخلدمات. بتزويد تقوم  لكي
مليون   ٤٠٫٢ بحوالي حاليا  تقدر املقترح للمشروع
دوالر أمريكي  ماليني ١٠ ذلك في مبا أمريكي، دوالر
والضفة لغزة االئتمان صندوق قبل من متويلها  جرى
يورو ماليني خمسة مبقدار أخرى والتزامات الغربية،
الوكالة  من يورو  مليون و١٢  الهولندية احلكومة من
مانحني قبل من مالية التزامات للتنمية. الفرنسية

معلقة. زالت ما آخرين
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احمللي املجتمع لتنمية التكميلي التمويل مشروع إن
السابقة للمشاريع  استكمالي  مشروع  هو التكاملي 
األولى“ املرحلة – احمللي املجتمع  تنمية ”مشروع
الثانية“، املرحلة  – احمللي املجتمع  تنمية و“مشروع
اجتماعية خدمات وتوافر جودة حتسني إلى يهدف وهو
الفقيرة السكانية التجمعات داخل أساسية واقتصادية
بنى في استثمارات متويل خالل من وذلك واملهمشة
التمويل مشروع يضع محلية. ومؤسسات حتتية
رأس على التكاملي  احمللي املجتمع لتنمية التكميلي
مال رأس وتوسيع  على للحفاظ استثمارات أولوياته 
في صغيرة وبلديات قرى  متلكها التي حتتية البنية
املقترح اإلضافي التمويل من شأن فقرا. املناطق األكثر
صندوق من قبل أمريكي دوالر خمسة ماليني بقيمة
االستثمارات يزيد أن الغربية والضفة لغزة االئتمان
حتسني أجل من احمللية واملؤسسات  التحتية البنية في
أساسية، واقتصادية اجتماعية خدمات وتوافر جودة
التنمية ودعم والتشغيل، احمللي النمو االقتصادي ودفع
األولوية ستعطى الفقر.  مستويات وخفض البشرية
(٪٣٠ فوق (ما عمالة نسبة أعلى على ملشاريع حتوي

معظم املجموعات السكانية. إلى تصل والتي
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يقوم تقرير مراجعة قطاع الطاقة للضفة الغربية وغزة بفحص كيف ميكن لقطاع الطاقة أن يساهم بشكل فعال نحو املعافاة 
والنمو طويل األمد في الضفة الغربية وغزة. وبذلك، سيتعامل مع نشاطات وقضايا تتعلق باألفق على املدى املتوسط 
إلى املدى البعيد، ولكنه سيتضمن أيضا تقييما لقضايا آنية في قطاع الطاقة. وسيقوم التقرير بتقييم اخليارات نحو 
حتقيق األهداف لتزويد خدمات الطاقة في ظل القيود احلالية على مخصصات املوازنة وجذب االستثمارات. باإلضافة 
إلى ذلك، سيقوم بتطوير سيناريوهات حتلل اخليارات لتوسيع وتنويع مصادر تزويد الطاقة من أجل توجيه النقاشات 
حول االولويات واالستراتيجيات طويلة األمد في هذا القطاع. ويتوقع نقاش مسودة تقرير املراجعة مع سلطة الطاقة 

الفلسطينية في أواخر شهر آذار، ٢٠٠٧.    
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في تشرين ثاني ٢٠٠٦، بدأ طاقم النقل التابع للبنك الدولي باإلعداد ملراجعة ووضع إستراتيجية قطاع النقل للضفة الغربية وغزة. وجاء هذا العمل كاستجابة 
لطلب من وزارة املواصالت للمساعدة في صياغة إستراتيجية لتنمية القطاع ومتكينه من املساهمة بفعالية أكبر في التنمية االقتصادية الفلسطينية. وسوف يعرض 
التقرير النهائي اإلستراتيجية التي تغطي الفترة االنتقالية (٢٠٠٧-٢٠٠٩) ومرحلة متوسطة املدى (٢٠١٠-٢٠١٢)، وسوف يركز على قضايا مثل أ) قضايا 
النقل داخل الضفة الغربية وكذلك االرتباط مع غزة وبنى حتتية ومنشآت أخرى للنقل مثل املطار، امليناء ومعبر رفح احلدودي؛ ب) إطار عمل مؤسساتي وتنظيمي؛ 
و ج) حتديد برنامج أولويات االستثمار والذي من شأنه أن يزود مجموعة املانحني الدوليني بإطار مترابط ومتسق من أجل تنسيق دعمها املالي. املوعد املخطط له 

إلجناز العمل هو ٢٥ أيار ٢٠٠٧.   

W
E

S
T

 B
A

N
K

 A
N

D
 G

A
Z

A

31



≤∞∞∑ —«–¬


